


A.-&2

R
I

1

L

i

i>

•v^^ ^ rwiin

——

.

.'••

/^

i

I

>.



£* -.«*»

3

j
*-

i

N

(

det allmännas bekostnad*

L. L. Laestadius»

.-

noaoooattoooo*1I
•eOacsa&äÉ

m

i

9

1

i
«
s

i

il



Om
MÖJLIGHETEN och FÖPJDELEN

;
ALLMaNNA uppodlingar

Lappmarken;
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Förslag till en nybyggscholas anlag

ande derstädes, eller anvisning, att

pä allmän bekostnad befräm-

ja allmänna uppodlingai
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Anmärkningar om allmänna uppodlin-

gars möjlighot och föimon i Lapp-

marken.

ifrån uråldriga tider har man i allmänhet
haft den öfvertygelsen, att Lappland ar
ett vildr, kallt, ©tillgängligt och ofrugtbart
land; men ännu har ingen, så vidt bekant
är, hvarken genom theoretiska bevis, eller

praktiska erfaren hetsgrunder, fullkomligen
vederlaggt möjligheten afLappIands odlings»
form"apa

Detärsannt, att Lappland, i jemnfurelse
rned rikets sydligare provincer, är ganska
mycket vanlottadt af naturen; men det tor^

cle likval förtjena undersökas, om icke all-

mänhetens fordomar från uråldriga tider

mot detta land, ja äfven upplyste mans tvif-

velsmåi om dessa ödemarkers odliagsbarher,
samt an dtl isen. om icke de nu varande ny-
byggames okunnighet om rätta handhaf-
vandet af ett åkerbruk, i hög 2rad bidragit

ta ö
att lemna en så betydlig del af riket, snart
sagdt, åt sitt ödesmål.

Ehuru öfvei tygadom möjligheten och för*

monen af allmänna och enskilda uppodlingar
.avppm,
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i Lappmarken, båda till en del bekräftade af er*

farenhrten, vägar jaglikväl icke göra anspråk

pä npphäfvandet af alla de fördomar^ och

tvifvelsmål, som ännu kunna vidlåda många;

men kårleken ull min fädernebygd och det

öfriga gemensamma fosterlandets väl harför-

anledt mig att teckna dessa rader, grundade,

som jag vågar hoppas, både pä natur och erfa-

renhet; och hoppas jag med denna ringa

tacksamhetsgärd hafva gifvit kännare anled-

ning till högt upplyste undersökningar uti

en för fäderneslandet nyttig sak.

$. 1-

Fordomdags afmalades Lappland af för-

domarne såsom det ohyggligaste land i verl-

den. Man gjorde det till ett stamhåll (näste)

fur alla vilda djur, och de varelser, som

Unnas der i menniskogestalt, voro vidunder-

lige barbarer, fulle af trolldom och svart-

konot *). Man inbillade sig till och med,

att der aldrig blef någon sommar, och ändt-

ligen, att den menniska, som ärnade flytta

di skulle alldeles forgås af hunger och

köld.

) Man kan tanka, bvad de gamla mätte hafva

haft för ett underligt begrepp om Lappmar-

ken, då de till och med betkrefvo dew in-

vånare tSiom Cycloperne, med ett öga i pan-

nan. Vide Scbeffer, Lapp. pag. »09.

Men, om ock Lappland nu genom sed-
nare tiders undersökningar blifvit ryckt ur
fabeherldens mörker, så är det likväl än i

denna dag i allmänhetens tanka det *am-
ma, som ett Scythien for Grekerna; ett Ger-
tnanien för Romarne; ett Siberien for Rys-
aarne. Detta är dock en fördom, som myc-
ket bidrager, alt lem ra landet i sin naturs-

råhet, då det genom uppodlingar kunnat blif-

va, om icke ett Germanien, åtminstone ett

land, som föder sitt folk och båtar samhäl-
let. Dessutom har man lärt al erfarenhe-

ten, att Germanien genom arbete blifvit ett

frugtbarande land, men att Kanaan kan ge-

nom förgätenhet blifva en ödemark.
*

§. 2.

Men låtom oss lemna dessa forntida och
Samlida fördomar, för att endast följa natu-

ren och sanningen, såsom enda grunden och
syftemålet med alla undersökningar om ett

lands rätta värde.

Då man talar om möjligheten af upp-
odlingar i Lappland, sä förstås det af sig

sjelft, att hela fjellryggcn, med dess sido-

grenar, kommer att subtraheras derifrån.

Att äfvcn detta naturens storverk i sin nmn
och i sinom tid kan blifva samhället till båt-

nad, det skall en framtid utvisa. De anled-

ningar till silfver , koppar- och jcrnm; !r?>erf

som man upptäckt pä dessa ödsliga 'jtllar,
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de be\ isa tydligt, alt naturen, äfven då hon
visa* si£ pri rn minre fördelaktig sida, lik-

väl i sitt skolo nedlaggt en horgen för arbe-

tarens sällhet. Men skola dessa grufvor lå-

ta bearbeta fig med procent, sa bur man
finna arbetare och proviant inom närmare
häll, än 20 a 50 mil. Likväl saknas ännu
bada dessa delar i Lappland. Detta bevi-

sar nödvändigheten af en tätare befolkning i

grannskapetaf grufvorna, hvilket åter förut-

sätter en allmännare uppodling al landet i

afseende på åkerbiuk och boskapkssköt-
sel.

$ 5.

Men, för att visa möjligheten häraf, torde

det i förhand vara nödigt, att bibringa en
kort åsigt af landets ytliga bildning och
physiska beskaffenhet. Såsom grund för vida-

re undersökningar skola läggas: luft- och
jordtemperatur, samt medelhöjden öfver haf-

vet. Resultaterne af åtskilliga rön och för-

sök, med de vanliga sädesarterna och jord-
frugterna, under ett helt århundrade, böra
icke heller vid en dylik undersökning all-

deles förgätas. Afvenväl kan vegetationen,

jemnförd med sydligare samt närliggande
provincers, gifva interessacta upplysningar
i detra mål.

I.

&• i-

1. Lappmarkens bildning och physiska

beskaffenhet.

Den egentligen ^åkallade Lappmarken,
serskildt betraktad frän de Lappska f ;ellar-

ne, är en med det ofriga Sverige parallel

landsträcka, hvais dimension i längd och

bredd utgör öfver 1000 tp.iadrattnil.

Dess gränsor äro: Totncu-Elf i nordost; en

del a£ fjelliyggen i vest och nordvest; An-
germanland i sydvest, samt Vester- och

Norrbotten i syd och sydost.

Gränsen mellan den egentliga Lapp-
marken och Bottniska landsbygden tyckes val

vid första påseendet vara mera arbitiaire äu

naturlig. Den tyckes vara uppkommen dels

af Vesterbottcns successiva befolkning allt

högre och högre opp ifrän Bottniska viken,

dels ock af Lapparnes flyttläger, hvilkas no-

madiska bana i öster merändels slutar sig

vid denna gräns. Men vid ett närmare skär-

ckådande finner man allt för tydligt, att äf-

ven naturen laggt sin hand vid denna del-

ning. Man kaste en blick pa chartan öfver

Vester- och IN ori botten, samt Lappland, och

tnan upptäcker genast en mängd af sjöar,

elfvar, bäckar, träsk och andra vattensam-

lingar, hvilka der6mot saknas på det Väster-

bottniska slättlandet, hvarest endast några,

liksom af matthet ?pakt flytande, liufvudilo

der gå att vältra sin börda i liafvet. Del-

I
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ta bevisar tydligt, att naturen likasom !, Q -

rnödai sig alt härma den stora fjelliyggen i

ernått, i det hon danat en med den samma
pavallel sträckning of bergskedj >r, hvilkas
upplv jning del ifrån fjellen brådstörtande
isvattnet icke kunde passera, förrän ned-
sänkningen eller ca\iteten melbin fjellar-
nes Las och denna upphöjning bli fvit upp-
fylld med vatten *). Detta aren omständighet,
som verkligen bidragit till J appmaTkens
ytliga bildning och physiska beakaflenhet.

$. 5-

Om vi fasta v Sr uppmärksamhet på Lapp.
markens ytliga bildning, så möta oss der, vid
första anblicken, talrika, dels smärre, dels stör*
re, dels sammanhängande, dels ock gen-
«rn djupa dalar afbrutna bergskedjor, hvil
kaj, på anländ betraktade frän en upphöjd
Mandpunct, förestalla en ojemn plan, lik det
svallande hafvcts.Dessaaro bekladda med grön-
skande skogar, som utgöra vidsträckta och
dystra ödemarker. De bestå merändeh af
0f»*exhm(åe gramkogar

% tallskogar, börk-
skogar ock pilskogar, af hvilka hvarje art

•) Denna platta upphäjmng, som man han kalla
«, ar i sanning omärklig for ögat, men

nödvändig för tanken och aa„n i naturen. Den
»veke. arven sträcka .sig gcnom j, inliand? dec
den formerar Storsjön, samt JJalame, der den
bildar Siljan, o. s. v.

fordrar sin sei skilda jordmon. Vidare ska-

dar man i de d;upa daldeirja ruangUlldiga

sjöar och vattensamlingar, hvilka fö estalla

likasom ett silfvergolf i fonden af dessa

grönskande amphitheatrar. 1 ansee-ide till

dessa vattensamlingars olika djup och be-

skaffenhet, kunna de indelas i sjöar, ti ask f

myror och kärr. Men, för att ur denna o-

ordeuteligt framställda teckning kunna dra-

ga sanna och ämnet upplysande slutsatser,

torde det vara nödigt, att vidröra livar och

en sak for 8ig med en speciellare detail.

$. 6.

De tallskogar, som finnas i Lappmarken,

älska merändels en torr, mager och sandig

jordmon. De vexter, som allmännast fin-

nas i dylika tallskogar, äro: ljung (erica vul-

garis); blåbärsris (vaccinium myrtillus L.);

mjölon-ris (arbutns uva ursi); kråkbärs ris

( empetrum nigrum), samt blä-pil (salix

livida, Wahlenb.). — Härtill kan äf\ en lg-
gas: selg (salix capr<ea L.)} klot-starr (,a-

rix globularis L ) samt relufviossa (lichen

rangiferinus L.). Tallskogar finnas öfver

allt i Lappmarken, men äro likväl allmän-

nast på den sidan, som gränsar till Vester-

botten. Således intaga de största vidden

mellan Å*e!e, Lycksele, Arvidsjaur och Jock-

mock. Med ett ord: de största och vid-

sträcktaste tallskogar finnas neder om 6;ö-

NI
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gränsen^ rlet vill saga den upphöjning, som
utan tvifvel »lånat de mänga sjöar, samt träsk

och kärr, hvaraf Lappmarken öfveiflödar.

§• 7-

Granen Lräfver i allmänhet en b 3rdi-

gare jordmon än tallen. Der leran är blan-

dad med rödmyllan, eller annan tung och

sumpig matjord, der jordmonenickeär alltför

mycket stenbunden, der vexer granen fro-

digast. I synnerhet är granen allmän pä
skuggrifea stållen, såsom till exempel i dju-

pa dalar, vid käJIbäckstiänder, på norra si-

dan af berg, med flere andra stallen, der sol-

strälame icke kunna fråntaga jorden dess be-

höriga vätska. De aljoiännaste vexter i

granskogarne äro: b.ack-tabel) eller åiän (aira

montana L.); fär-svingel (festuca ovina JLJ;

ahuyckc (epilobium angustifolium L.)j blå-

bärs- och lingon ris, h vartill äfv3n kan lag-

gas: geranium sylvaticum L.., pyrola ro.

tundifolia och secunda L. Dessutom betäc-

kes marken af hvarjehanda löfmossor, säsom
polytiichum commnne L.., dicranum scopa-

rium lledv., hypnum L. m. fl.

Jag har funnit, att granskogar intaga

största rummet vid alla sjöar samt bäckar
och kärr i Lappmarken och kan således med
trygghet intyga, att den egentliga Latlregiö-

nen bör räknar nedom fcjOginn&an, g* am <.£*•

/

oncn ofvan for sjogränsen, samt bjvrkre*

moucn rmidt omkring (jellarnes baser *).

När man således jemnför traderna på
bada sidor om sjögränsen med bvarandra,

$å finner man en märkbar skiljaktighet, sä

väl i jordmon, som vegetation, hvilka om
ständigheler hvarje fördomsfri landtman in-

galunda anser med likgilltighet, då det kom-

mer an på uppodlingar och åkerbruk.

§. 8.

Man har i allmänhet antagit, att tallen

uthärdar längre klimatets stränghet än granen.

IVIan har tyckt sig märka, att den förra till

och med fortfar att tränga sig opp under

fjellarne, sedan granen upphört att vexa.

Det toide likväl förtjena undersökas, huru

vida en sådan meniDg i det hela eger be*

stånd.

En omständighet, som väl icke bevisar

motsatsen af den antagnahypothesen, men tyc-

kes bekräftaden af migi föregående §. antagna

meningen, är, att den skiftevisa
^
omväx-

lingen mellan gran- och tallskog står under

•) Detta instämmer ined de flestas eitaienbel, som

bo i Loppmarken. Äfven Lapparne, hvilka»

nu.nadiska bana gar tvärs igenom landet, intyga

det amma. Stud. Bwer Björkman intygar, alt det

at samma förhållande i GelUvare och JucU jet-

vi, som jag funnit i de öfriga LappinaiUma.

a
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ftöire inflytelse af den jordmons beskaffen-

het hvarpå den vexer, an af klimatet, med

undantag likval af den absoluta (tiDW,

vid en gifven perpendiculaire höjd otver

liafvet, hvarutöfver iugendera kan komma;

och ändtligen, om så händer, att ett jord-

lager af en viss direction, till ex. ifrån o-

ster till vettet, mötes och afbrytes af ett från

*n annan rii-ection kommande jordlager el-

ler balte, som består of torr och sandig

iordmon och har således tallen till sin sa-

kra följeslagare, så låter det lätt förklara

sig, huru det kommer till, att dessa trad-

sorter tyckas täfla med hvarandra om her-

raväldet vid fjellrötterna, Detia torde kun-

na upplysas af fuljanda pålitliga anmärknin-

gar, som jag så väl under sommar- som vin-

terresor, genom åtskilliga delar af Lapp-

mailen, haft tillfälle att göra.

§• 9*

Om man reser i Luleå Lappmark, till

exempel ifrån nybyggetNjaAve till Quickjock,

och fäster uppmärksamhet på de skogsb-

oen fiellbiprg, som oragifya sjön Saggat; så

finner man, att de på norra sidan belägna

Orre -äratsch, Kissararrc och Tafvc Vakte

nio bevexta men lummiga tallskogar, der

de nämligen slutta mot söder, men da?arne

mellan nämnoa berg hysa skuggrik* gransko-

gar. Betrakta* man åter bergen: Aclatis*

L

i
1

1

flaiucch, Tarfeh och I nstrich, så ser man

blott granskogar på deras mot norden slut-

tande *sidor *). En mil norr om Quic <jock

lipper en sjo, låta kallad. De berg, so-Jgg

ligga på dess norra sida, prydas med tallskog;

men de på södra sidan belägne Kcibbla-i)el~

lens norra basis betäckes med granskog.

Bredevid Ouickjock uppkommer en med

tallskog bevext landsträcka, kMaåTiggehaik,

som fortsätter i N. V. paraileit med Rama*

ioch, går öfver Njakakjock, förbi Ahok

och Zåkehnjaur, samt framtränger vid si-

dan af Njättsosloch opp efter Nj ättsos vag-

%e ända till björkskogen vid skogsbrynet.

Dessa tracter, på norra sidan om Ka-

niajock, hafva alla sluttning met éöder.

Deremot är hela \ alle-ijellets norra sida,

pa södra sidan om Kamajock, bevext med

granskog, som sträcker sig lika långt mot fjel-

larne på denna, som tallskogen pa den an-

dra sidan.

Vid östra ändan af sjön Vccomjaur upp-

kommer en granskog, som fortgår v ester

ut under hela norra sidan af fjellberget

Shicldavare, vidare på båda sidor af Ze-

lekjoch opp till björkskogen xtd skog.bry-

D et ttiTiSjällapould. På norrasidan al samma

fcje/vexer mera tall än gran. 1 Titea Lapp-

.) J, g nekar icke, a.t äfven pä fes» bergsbor

Uunua iinnae några spridda Lailarj man, «« de

hnuai, utmärka de en turr ocb sandig backe.

fl
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muk Sx det nKatan samma förhållande.

Det vidsträckta fjellet Ärvas, eo dagaM

lancu och icke minrebredt; det bianta ber-

fieiillamin och fjellet Gniialsch, -alla feeia

g

«a pä norra sidan af sjön Tjeggelvas, ba-

ra på sina mot söder sluttande sidor gan-

ska vidsträckta tallskogar. Men granskogar-

ne på södra sidan af samma sjo, under nor-

ra sidan af det 4 mils langa fjellet Ihuthur-

tlie gifva icke vika för de förra. Sjön Rap-

petl, som är 2 mil Ung, har granskog pi

södra sidan, men tallskog på noira sidan,

Afven den 7 mil Jånga Ilornauan har myc,

ken tallskog på norra sidan, men mera gran-

skog på södra sidan.

Kortsagdt: i alla fjelldalar ochnästan ihe-

la Lappmarken skall man finna granskogar

pä de bergssidor, som luta mot norden,

men tallskogar pä de sidor, som slutta mot

söder.
s

Menhärutinnangifvas likväl mänga undan-

tag. Ty södra sidorre af fjelibergen &i/e-

rach, Valle och Rmnedi i Luleå Lappmark,

samt' Ardna puuwd och Kattes puawd i Pi-

tea Lappmark, aru alla bevexta med skugg-

lika granskogar* Detta ar äfveo händelsen

nei Åreskutan och Hofverherget i Jemt-

land; men orsak n lertill ligger, som sagdt

är, i jordmonrns bördighet och jemna fuk-

tighet, som underhälles nästan hela somma-

ren genom de tala, olvan ifrån Ijellen nedlö-

pande, fjellbäckar.

Ilarmnd vill jag dock ej liafva be-

Stridr deras erfarenhet, som på vi«sa stållen

i Lappmarken, äfvensom i Dalarne och

Härjedalen, utstakat en smal tallregion of-

vanför granregionen. Men, att granen kan,

med villkor af en passande jordmon, gå till

bjorkskogarne vid skogsbryner, åerpå gif-

ver os9 Jemtland ett otvivelaktigt bevis.

Hela landsträckan vastér om Areskutan har

en ganska långslmtande, för ögat nästan

omrirkbar, upphöjning, hvilken har gar anda

l,li skogsbrynet och slutas icke, såsom 1

Lappmarken, med några stupare afsättningar

vid ijellryggens bas. Följden deraf blir den,

att hela landsträckan mellan Storsjön och fjell-

ryggen ligger hår, npstan mer an pa något

annat ställe, dränkt under oändliga myror,

kärr och moras, med mellanliggande skugg-

rika granskogar, som fortgå ända till MecU

stugan, hviiket nybygge ej ligger långt ifrån

skogsbrynet. m

Herr BisingW, uti Anteckningar under

en resa genom Jemtland 1818, instämmer

fullkomligen i den erfarenhet, som pg aret

derpå 1819 *i<* inhemta. Pa Norska si-

dan befanns tallen gå litet h-^re än granen.

Detta förhållande lärer inträffa längs efter

hela Norska ku.ten och bidrager an mer,

att bekräfta sakens bedömande ur ofvan an-

förda synpunct. ,

Då man känner, att landet pa Svenska

sidan höjer sig småningom till fjellarnos ba-

1
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ser, så »***• det * fven '
J fl)1

J
e deraf

'
ar,,e

ta med en beständig vSukfl och fnkiigliet,

hvilken utan ivifvel ganska mycket influe-

rar på jordinonen. När na erfarenheten

besannar, att tall vexer på torr och mage*

jordmon, men granen deremot ålskar ett

fuktig jordmon, så lärer det icke förefalla

någon underligt, att hela sträckan mellan

sjögräsen och fjellarnes bas ar bevext med

granskog. Och, om vid fjellarnes baser,

der landet åter får en hastigare upphöjning,

som gör, att fuktigheten snarare afrinner

och danar en torr jordmon, dessa hackar

ännu framlocka några krokiga tellar, så lä-

rer man icke med skäl böra kasta skulden till

denna förändring på klimatet, eller granens

och tallens olika ömtålighet för köld, då

mau, enligt den redan antagna erfarenhets-

regeln, tydligen inser, att en sådan jord-

mon, äfven om den flyttades ner på slätt-

bygden, icke kunde framalstra annat än

talT.

På Norrska sidm deremot, der fjellryg-

gen tvärt afbryter, med stupa afsättningar

och branta precipicer, der afrinner fuktig-

heten snart, hvadan det synes helt natur-

Iiat, att tallen visar sig först på dessa tor-

ra backars afsättningar.

Samma förhållande pä Doitre i Nor-

rige torde kunna bedömas ur samma t-yn-

punct.

\

§. 10.

Om jevnnförelsen mellan gran- och

tallskogar tyckes det redan vaia tillrack-

ligen ordadt; men vid tillämpningen af deras

nytta och skada i ekonomien, samt deras

inflytelse i synnerhet på åkeibruket, tyckes

en närmare kännedom af deras inbördes

förhållande blifva hvarken onyttig eller

öfverflödig. . .

Att granskogar antyda en bördig jord-

mon, men tallskogar en steril mark, det

må upplysas af följande exempel:

Det händer icke sällan, att nybygjrar-

ne, antingen af våda, eller ock med Hit,

satta eld på omkringliggande skogar.

Det göra de, antingen för att skälla sig

ett godt mulbete, eller ock, nar det kom-

mer an på tallskogar, för att afiägsna Lap-

parne med deras rehnhjordar från sitt ge-

biet, emedan rehnarne göra mycken skaaa

på nybyesarnes höhässior. Det sker 1 ba-

da hänseenden, ty värr! till landets stora

skada och känbara skogsförödelse. Men

våldsverkarne vinna sitt ändamål; ty hogct

3 ar, sedan en granskog blifvit sålunda har-

?ad, har man der det ypperligaste mulbete,

'som någonsin gifves i verlden. Det bestar

då till det mesta af den sa kallade Sinn

aira montana L., som vexer så ymnigt ocii

tjockt, att man med mycken båtnad kan

insamla den till foder. Creatiuen ata aen

ä
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begärligt, både vinter och sommar, samt

gifva mjölk, smör, ost och talg i sådant of-

verflnd, att man måste förundra sig der-

öfver. Men tallskogaine deremot, som på

sådant satt afbränttas, blifva i grund för-

derfvade och oförmögne, att framalstra uå-

got vegetabiie, utom nägra glest strödda a-

rundines och någon marchautia.

Det enda, som likväl tyckes liafva nå-

gon trefnad på sådana ställen, åro: blåbär,

lingon och hallon, hvilka plockas i mängd

arinvänarne och nyttjas som bröd vid

mjölken.

$. il.

Af detta bevises nogsamt granskogar-

nes företräde framför tallskogarne, nar det

kommer an på uppodlingar. I synnerhet,

om någon emot söder sluttande plan öfver-

kommes, bör den högligen recommenderas.

Af sidan beskaffenhet äro de vid^ Luleä

landskyrka uppodlade ängar och åkerfält.

De med björnmossa (polytrichum) bevexta

sidländta granskogar aro först afhuggne
;
af-

brände och inhägnade, hvarefter de tjena

till mulbete i några år. Derefter, sedan

rötterne på de afhuggna stubbarne börjat

förruttna, då börjas rödjande, brännande

och plöjande med eftertryck. Den nyplöj-

da jorden förädlas med litet gödsel samt

*7

besae antingen med korn eller rag, som
bär frugtj så att arbetaren och shdesman-

nen kan se sitt arbete betaldt inom några

r.

§. i?.

T Lappmarken finr.ns iifven vidsträckta

björkskogar. Antingen vexer björken gan-

ska sparsamt bland tallskogar, då den

som oftast förvandlas till den så kallade

bängbjörkenj eller i granskogar, der dess

bark blir mycket skråflig, och stammen få-

grenig. Men aldra heldst trifves hon pa en

sandig, dock ingalunda ma^er jordmon. Sale*

dessermanallafjelldalar prydas af detta vack-

ra träd. Dessutom tål hon klimatets sträng-

het i det längsta. Der gran och tall få

stå tillbaka, der begår björken sig ännu

temligen bra. Icke sällan blir man varse

björkskogar i sluttningen af något berg.

Der vexer hon ensam, jag vet ej af livad

anledning, med uteslutande af andra träd.

Sådana björklundar kallas af Lapparne ri-

dah. De äro ganska skugglika och frugt-

bara på egna vexter. Der vexer angelica

archangelica I,., osmunda struthiopteris L ,

aconitum septemtrionale Willd., samt son-

chus alpinus L. i sådan mängd, att en van»

La
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Aiingsnan,dähan möter en sådan orlflko&bo*

marina och draga i betänkande, huru vida

han förmår genomtränga densamma. Der

vexer björken ganska rak och ger ett godt

snickarevirke. Jag har ofta sett stammen

på en sådan björk stiga till 5 å 4 quarter 1

diameter. Björkskogarne i Lappmarken hy-

sa åtskilliga örter, nyttiga för boskapen.

De allmännaste äro tuf-tatel (aira Ccespito-

sa L.)j borst-tistel (carduus heterophyllus

L,)j fjell-kumpe (phleum alpinum); ängs-

grce, eller jciger- gräset, (poa pratensis L.);

varbrädden "(anthoxantmn odoratum L.),

samt luktgräset (holcus odoratus L.)5 "var-

till äfven han läggas liven (agrosti* stolo-

nifera L.); snöbollar (trollius europeus L.j;

solidago virgaurea L., myosotis scorpioides

nu fl Dessa utgöra de så kallade rädrungs

(rödjnings) ängar; men der ar thy värr yxan

nästan aldrig satt till roten, ehuru de gle-

sa irädens och buskarnes undanrödjande ic

ke tarfvar mera åtgärd, än att elter rotbryt-

ningen släpa dem några famnar och kasta

aem i de förbiflytande elfvarne. I Lapp-

marken brukas icke björk till bränsle.

Dertill duger endast torrfuru och tjär-rötter.

Deraf händer, att de nyttigare gaslagen

alldeles utträngas och förqväfvas af åtskilli-

ga, både för höbergningen och boskapen

afeadliga, ogräs, hvaribland hundflokan 1

synnerhet bör anmärkas. Och delta skul-

le icke kunna afhjeJpas genom idoghet och

10 \

arbete; icke förbättras och förvandlas till de

mest afkastande ängar, genom rödjande, plöj-

ande och sående af nyttiga hofrön? Då det

till och med kan bevisas, att denna, af elf-

varne uppkastade och med hvarjehanda i-

fran skogar och fjellar samkade grus och

vegetabiliska gödselämnen beblanda de,

sandmylla är den yppersta jordmon för

hvarjehanda jordfrukter, såsom: potates,

käl-rötter, m. m.

-§. 15.

Pilskogar äro Lappmarkens prydnad.

Då vandraren stietar med besvär un-

der den brännande solen mot den slut-

tande bergssidan, och, mattad af hettan och

motgången, han ändteligen når dess topp,

der den renade ethems fläkt svalkar så ljuft

från Nordens isiga toppar, och han kastar

en blick tillbaka på de falt, han iemnat

under sina fötter: då blandas hans forskan-

de ösa af dessa Florans täcka nympner, som

blanda sina harmoniskt varierande färger,

snellan grönt, ljusgrönt, blågrönt, Ijusgrått,

silft/erhvitt och guldgult, med spegelglansen

af det chrystali.kJara ^vattnet, som med ett

cloft sorl slingrande gjuter sig fram genom

nälden. Och hvilken nytta mel[ ra de ic-

ke i ekonomiskt hänseende? En läckerhet

fot alla gräsätande djnr. De borde ju insam-

las såsom sofvel till victern för boskapen-,

?
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men det sker icke, och de*l»l i» »M» och

okunnigheten skulden.

Filsbogar träng* sig ännu längre tram

mo r fjellarne, selan björken upphört att

vcxa. Baiken af pilarne är ypperlig till allt

slags lädei beredning. Dertill nyttjas den

ock af invåoarne.

Såsom bihang till ofvannamnde skogar

medfölja nsp och «/^r f Mgg och röwtf.

Asplundar träffas i skydd af bergssidor pa

torr jordmon. Åldern {alnus incana, Willd.)

pryder de våta ängarne och behåller sma,

löf längre än något annat löfträd i Lapp-

marken . På ängar och under bördiga bergssidor

utbreder häggen sina löfrika, hvitblomstran.

de grenar om våren och sina svarta bar-

klasar om hösten. Rönnen ar mera sparsam,

men stiger högre opp under fjellarne, an

någon af de 5 föregående. I skuggnka

granskogar vexer den mycket spenslig och

ijenar till refspinnar for nybyggarne samt

vandringsstafvar för Lapparne.

§. 14,

Sedan vi nu i korthet genomögnat fasta lan-

det i Lappmarken med dess egenkaper och

förmoner, böra vi äfven fästa en kort uppmärk-

samhet på de vattenaktiga delarne, hvilkas

inflytande på klimat och vegetation, samt e-

konomie och hvardagslifvets förnödenheter,

gifver anledning till attnärmare undersöka

deras egenskaper samt utröna tjenli^a me-

del till förekommande af de ölägenheter, som

af dem i deras nuvarande tillstånd föioraa-

kas.

Ibland dessa vattensamlingar falla oss

sjöarne (lacus) först i ögonen. De finnas

till stor mängd i Lappmarken. Säsom ex.

empel kunna nämnas: Stor-lmnn och 7 irt-

delen i Umeå Lappmark; Stor-Jvan, Udjaur

och Hornavan, samt liappen och Tjegelvas

i Piteå Lappmark; Karätsch, Saggar, Shal-

ha, Var kijaur,Randijaur och Furkijaur, samt

. de nedre Stor-Luleä- träsken i Luleå Lapp-

roark, „

Sådana sjöar äro ganska djupa, man 10

till 40 famnar. Islossningen sker ungefär-

ligen 8 dagar före midsommaren. 1 medi-

um och slutet af November pläga de mer-

andels tillfrysa. Vattnet klart, genomskin.

ligt. Botten fast, hvitaktig, med sten- el-

ler ler-grund. Deras temperatur om våren

och sommaren lägre, men om hösten hög-

re än luftens. Fiskar, som trifvas 1 dessa

sjöar, äro förnämligast: sik, asp, gädda, ab-

borre, röding, borsting, lake, samt under-

stundom löja.

Dessa sjöars spridda holmar och slut-

tande stränder erbjuda de ioimonhgaste

tillfallen till uppodlingar.

Naturliga änoar, skog till öfverflod, ro-

manska utsigler, fiskvalten, foglar och NiUe-^

1
luåd lundt omkmig i bkogame, med eit oid

1
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allt, som kan både gagna och förnöja men-

nisUo-liWet, tyckes här vara samladt af na.

turen, som sjelf gar "varje nicnskligt be-

mödande till h nda och belönar arbeta-

rens mödor med ,iamgang.

§. 15*

AU dessa sjöar g6ra mycket till för-

rnon för åkerbruket, det kan ing n neka.

Väl sprida de en angenäm svalka i luften

under den heta sommardagen; men de göra

ock samma luft mera tempererad om nat-

ten. Val gar vegetationen långsammare via

stranden af en öppen sjö, än i solbaddet;

men det visar sig snart vid en infallan-

de frostnatt, hvad som är vunnet dermed,

att bo vid sjöstranden, då åk em der be-

skyddas 2 .i 5 veckor längre, än pä något

annat ställe, emot den härjande kölden*).

Och orsaken är lätt funnen. Först hindras

icl.e luftans täta omvexlingar på sådana

Öppna sillen alt göra inflytelse pä safternas

omlopp i den änuu mjuka och omognade

kärnan. Fur det andra meddela de icke li-

tet quantinn värme åt den omgifvande at«

•3 I Ltzlea Lafoiuaih ligger en holme, vid namn

BjöiMiolmen. Der pläga potatoesbladen «ti o-

frcsna anJa till ista iuarteret af September ma-

nad. T» aadra »ti.l«n frysa de rcfan inn«n den

£.j A Hg.

*5

mosphoren och ersätta således un<ler da

kalla höstnätterna den brist pä värma, som

förorsakas a£ den kylande nordanvinden.

§. 16.

Dernäst böra vi älven anmärka sådana

vattensamlingar, som komma under namn

al träsk (stagna). Träsk, egentligen ett pro-

vincielt ord, brukas öl ver allt i Norrland och

säees nu om alla sorters stillastående vat-

ten, utan afseende på någon serskild egenskap.

Att detta uttryck ifrån början haft en egen

bemärkelse, derom tvifla vi icke, sa mycket

minre, som benämningen af sjö och ava

är lika mycket gängse. Och, om vi villja

sluta till ordets bemärkelse genom deriva-

tion frän ordet traska, som betyder: vada i

gyttja och smuts, så skulle träsk egentligen

betyda: gyttjefulla kärr. Harm«* ™» f«"

hälla sig huru som heldst. Imellerud ta-

ga vi oss anledning ull denna benämning

a£ träsk, till skilnad från sjöar, som aro a£

helt annan natur. . . ,

Med iräsk ma man således första såda-

na sjöar, som icke hafva sitt ursprung frän

nellirne^jömassorochglacierer, uundaha^

vft sin upprinnelse ran kan, k ^a.ldrag

och annan sumpig mark. J,u» V. ,. ,

är deras vatten brunt och ogenom k»1,£
De äro icke djupa, hän en ull tio f«m

BW . Botten består af « lös.bcuMkt.g •!

>
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lev svart gyttja. De fiskar, som vanligen

trifvaa i sådant vatten, äro: gädda, mört,

abborre. Deras yta prydes af näckblommor ,

(nyn.ph^a:); äbbdrgräs (potamogeton), vass

(aiundo phregmilei L.) och saf (scirpus

lacustiis L.) ni. ib

§ 7-

Äiven af sådana sjöar gifves en stor

mVngd i Lappmarken, Såsom exempel må
»ämnas: FaUTrS.sk och Abnw-Trask i Ume-

å Lappn.aiU; Öargaur och jiatlesjaur i Pi*

ten Lappmark; Vnjkijaur, Natitljaur och Kls-

kus i Lu*eå Lappmark, m. fl, Af sådant ur-

sprung ärö alla smärre eUvar, som flyta ner

i Bottniska \iken. såsom: Bure-Llf, Kåge-

JLlf. Eyske*Elf och Ilaneå-Elf. Dessa så

Vallade träsk hafva icke den välgörande in-

flytelsen på klimatet, som de M ne sjöarne,

emedan de för.-tnämnda äro hvarken så

stora eller djupa rom de sednare. Deras

islossning sker vid saningstirlen, i böljan af

Juni, deras inläggning i medium af October,

och deras temperatur är mträndels homo-

log med luftens,

$- 18.

Man bör aFven anrrvarka sådana vatten»

samlingar, som komma under namn ef in-

sjöar och tjernar. Ordet Insjö bruka* egent-

25

ligen i jemnforelse med andra sjöar, och me.

I nas dermed sådana vattensamlingar, som

icke hafva något ut- elier inlopp. De haf-

va dock förbindelse med andra större sjöar

genom en eller flera canaler, hvarigenom de

erhålla friska omvexlingar af vatten. De

hafva således klart och sött vatten, lus och

leraktig botten, men äro icke djupa, ifrån en

till fem famnar.

Deras stränder äro bevexta med åtskilli-

ga hösorter, såsom: vattenstarr (oaiex a»

quatilis Wahlenb.); lappsho-starr (cawx ve-

sicaria I,.)', fräkne (equisetum fluviatile L.J

m. fl. Dessa stränder ofversvammas af vat-

ten om våren, men blifva torra om hösten.

Insjöar förse äfven sina innehafvare med fik,

som långas uti ryssjor eller tinor, h vilka sättas

I i canalema, genom hvilka fisken gar in om

våren och gar ut om hösten. Såsom e$

empel pr. sådana sjöar kan nämnas Micrtek

i Luleå Lappmark vid Qvickjock.

§. 19.

Tjernar (stagnatiles) äro att an?e som

träsk i miniatnr. De trättas 1 midten a£

mossbelupna kärr. Vattnet brunt med los

botten, rikt på allehanda vatten in^ecter.

Omkring deras stränder vexa: nnssne (mery-

anthes iräfoliala L.) och vattubladdr r f>

tricularia). Dessa tjernar halva hvaiken ui-

ellti inlopp. Det cfverflödiga af deras xat-

*
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ten «ar bort genom utdunstning och silar

si" Waui genom den sumpiga mossan. De

tyckas i allmänhet vara bkadliga Lade för

lielsa och klimat.

§. 20.

De delar af jordytan, som komma un-

der namn af myrar, kärr och tuossar, aro

i sanning kinkiga ämnen att vidröra. Men,

då man med skal kan kalla Lappmarken

en stammoder for myror och kärr, så vida

de der, i jemnförelse med det torra, intaga

en större vidd, än uti nägon annan del af Sve-

rige, så tyckes det icke vara billigt, att för-

bigå dem med tystnad. Att ingå i vidlyf-

tiga undersökningar om orsaken till deras

ursprung, deras substans och bildning, det

är utom° föremålet af denna korta afharjd-

ling. Vi lemna äfven det derhän, huru vi-

da myror i Lappland ega nägon likhet med

mossfalten i Skottland, hvilka blifvit be-

skrifne af William Aiton i en afhandling

om mossjordens uppkomst, egenskaper och

odling, öfversatt af C. G. Lindman i Öre-

bro 1807.

Hvad åter angår myrors classihcation

och indelning i aiter, med tillägg af vissa

kännemärken, det torde blifva en lika så o-

fullkomlig, som incon^eijiient systematise-

ring, då man betan! er, atl dessa nuturskiop»

par
3

ito att betiaku &om tillfälliga mJi

villkorliga phenomeneraFratuiara
temas orn.

sesidi ea inverkan och kunna således icke

anses som en bestämd lifoyttfiftg a£ vissa i

naturen nedlaggda grundlagar Att äter for-

ena dem alla och säga, att allt, hvad m>

-

ror heter, är af enahanda ursprung och li-

ka beskaffenhet, vore lika så stridande mot

sanningen, som att BHga, det alla myror och

kärr medföra lika mycken nytta och skada

i ekonomien.
Det är således i andledning af deras

olika inflytelse pä ekonomien, som man bor

•akttaga och beskrifva deras olikheter och

aertill Sifv« en medelväg, som bor loljas,

och det Hr. efter min tanka, deras olika v egeuu-

OD Ty, om naturforskaren, da han *and-

\ ra" pä torra landet, kan, i följd af erfaren-

heten, bestämma vissa delars locala fur-

hållanden, i jemnförelse med vegetationen.

ehuru or åken till denna localitet stundom

följer sig för hans forskningslystna a

han han äfven. på samma grund sluta u

beak.iTenh.ten af myror och kärr v,d be

traktandet af deras vegetation, sorn me n

dels alltid står i sammanhang med Stallet*

l0Cal

I följ. häraf kunna kärren i Lappmar-

len indelas i tvänne slag. nämligen: myror

och mossar. De förra äro grasbevexta och

5fversvämmaae nästar, hela sommaren a

vatten. De sednaie aro mossbelupna och

i
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ständigt fuktiga, men nätta* aldiig öfver-

svamin ade,

§. 21

Af olika myror märkas följande: i. Ho*

myror (paludes graroino<aO intaga vidsträck-

ta falt i det skogiga Lappland. De utgö-

ra största delen af de nu varande nybyg-

games ängar och beslå merändels af kaj*

velstarren (carex ampulacea Ehth.). Nästan

hela sommaren översvämmas de af vatten,

Sällan händer det under heta somrar, att

inan kan gå torrskodd pa dem. Hvart an-

»at år afblås dessa glesvexta och föga hö-

gifvande fält, och nöt-boskapen besväras

and* till ledsnad och bensvaghet med den-

na magra spis. Emedan dessa af naturen

danade ängar äro kringspridda i skogarne,

så händer det icke sällan, alt en nybyggare

måste resa 2 a 5 mil från sitt hemvist, till

att inberpa foder för sin boskap om somma-

ren och forsla hem det om vintern genom

en 5 alnars djup snö. Huru måste icke des-

sa arma eremiter slita ondt för sitt hfsup-

pehälle, endast af okunnighet om rigtig ängs-

skötsel? Och må hända sker detta till en

del genom brist på upplysande exempel af

dem, som emot båttre vett och övertygel-

se siäpa sitt lif igenom med en förvånande

liknöjdhet för alla arbeten och företag, so

m

i någou mun bidraga till människosläktets

29

•ordhka välmåga, eller åtminstn* lindra dess

lidelser. — Om man, i anseende till den na-

turliga vildhet, som ännu höljer dessa län-

der, skulle villja tvifla på åkerbrukets niin-

te gynnsamma framgång, så frågar jag:

men hvilka äro väl da de hinder, som göra

ängarnes skötsel i Lappmarken omöjlig?

Eller väntar man, att naturen, åt sig ejelE

lemnad, skall åstadkomma ett frugtbarande

Eden utan all menniskoåtgärd? I sanning, natu-

ren har gjort mer än mycket uti detta af-

seende i Lappmarken. Ty de Hesta ängar,

hvarmed nybyggaren föder sina 6 kor ner

medium, 20 a 50 får, samt häst och oxe,

de äro ju naturens eget verk.

I 2. Dy (paludes profundas) träffas som

I oftast i granskogar. Deras vegetation består

af carex chordorrhiza Ehrh., carex hmo<a

L , carex panicea L. samt carex livida Wah-

Ilenb. Rötterne af dessa starrarter infläta

sig i hvarandra och utgöra en gungande fly,

I som är farlig att gå på, både för menni-

I skor och djur, hvarföre de ock lemnas o-

rörde både af frossarens tand och slätter-

mannens lia. ..

5. Flarhnyror, eller egenteliga kärr,

(pålades Kmof«) äro sådane, som hvarken

äro översvämmade af vatten, ej heller tull-

homligt torra. De bestå af en shpprig gytt-

ja och tyckas hysa mycken jernrost, hvil-

ken ofta framflyter i små rernilar. Ehuru

deras vegetation varierar, tyckas likval 10I-

1
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jande sfidcsarlei der hafva sitt hemvist, naui-

lioen: juncus acutiflorus Ehrh., juncus rari-

flortn Hartm., scheuclr/eria pahistris L. samt

eriopborum polystachyon L. Af sädana

fcärr Annes en icke liten mängd i Lapp-

marken.

4. Fjällmyror (paludes uhgmos.x) un-

na* aidramest i de björkskogar, som om-

gifva fjellarnes baser. På dem vexa scirpus

ccespitosns L., eriopborum alpioum L. och

icke sällan carex filiformis L. Sådana my-

ror äro temmeligen torra och stadige att

gå på; men de gifva dåligt foder.

5. Tujmyror (paludes caespitosaO fin-

nas ganska ymnigt vid låga sjöstränder och

äfven i tallskogar. Jufstarren (carex: caes-

pitosa L.) är här radande, som, med sina

half alns långa tuFvor, gör mera skada^ an

ga-n på de ängar, hvarest hon fått intraii-.

6. Rismyror (paludes virgala) äro, ic-

le sällsynta vid bäckstränder i skogar och

fjeilar. De bestå af lata och jemnböga pil-

bunkar (salix limosa "Wahlenb.) och täfla på

långt håll i fägring med täcka, konstmessiga

trädgårshSctar. Hjordarne spisa dern med

begärlighet; men vandringsmannen står der

likasom" i en labyrinth och är i fara, att

icke slippa hvarken fram eller tillbaks.

7. Starrängar (prata iirigata) finnas vid

ajö- och bäckstränder, så väl i det skogiga

J.appland, som ock i synnerhet i alla fjell-

dalai. De öfversväumias om våren af fjell-

iloden, men blifva merar.deh torra om hö-

sten. Dä svajar den svettige ilAttermannen

pä dessa jemna falt och samlar en rik

skörd för den långa vintern. Al dessa än.

gar märkas: a) torra starrängar eller ris-

ängar. Der har salix hastata L. gjort fig

mästare af fältet och nästan trängt ut al-

la grässlag. Dock hafva äfven några

trängt in vid hennes sida; iLland dem aiundo

stricta Schrad., pedicularis sceptrum, Coro-

lin. samt poa pratensis.variatio hydrophila

mihi). Dessa slags ängar äro ganska hard-

betna för lian, men lemna ett godt foder, da

de blifvit inbergade. b) Våta starrängar

bestå af carex aquatilis Wahlenb., carex am-

pulacea Ehrh., equisetum limosum L., jnn-

cus filiformis L. Dessa ängar äro af natu-

ren så rika, att de knappt kunna förbättras

af konsten.

8. rölar (Ucuna;) äro gropar, der snö-

vattnet om våren samt regnvattnet oro som-

maren samlas från kringliggande ho,der.

De tyckas hysa en leraktig botten, hvari-

nenom det samlade vattnet icke hinner su-

ga sig ner i jorden si fort, som pa andra

ställen. Men, då heta somrar infalla, bort-

dunstar vattnet, hvarpi den gelaiinö.a gytt-

jan remnar i terningar. Uti dessa polar

finnas inga vexter, utom spargarm.ro natana

I,., alopeV» s geniculatus L., call.tr.che ver-

na L. samt stundom subula.ia a^uat.ca L.

i

I
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I

9. Golar (fos«<T innndalre) böra skilja*;

frän föregående, derigenom att de haf-

va förbindelse med någon sjö eller elf samt

sträcka sig pä längden säsom grafvar eller

diken genom björkskogar, kärrängar m. m.

Oti gölar vexer lappskostarren, carex vcsi-

caria L , i ymnighet, samt galium palustre

L, pedicularis palustris m. fl.

10. Till starrängar höra äfven fräkert*

gropar, hvilkas vatten merändels nar i mid-

jan på mannen, samt gräsbevexta och ste-

niga sjöstränder, bevexia med gröfre starr-

arter.

Mossar (pålades turfosae) utbreda sig

nlVer allt i Lappmarken, både i skogar och

fjellar. Af flera quadratmils omfång upp-

täcker man ofta skoglösa fälfc De största strac-

kor af sådana mossar, som jag har sett, och

som kunna tagas som exempel, äro om-

kring nybygget Gargäur i Piteå Lappmark,

samt stora Maddus i Luleå Lappmark.

Af mossar märkas: 1:0 torfmossar, som

ock kallas mossmyror och snottermyror.

Deras vegetation varierar efter nuancen al

klimatet och den jordmon, hvarpå de äro

grundiaggde. Men deras underlager ar all-

tid ett och detsamma. Det bestar af den

sä kallade röd- eller barnmossan, Lappar-

nes mannatarfe (spagnum palustre L ). Deö-

Oj

na beaynneiliga mossart hopar ärligen nya

lager på do gamla bäddarne och höjer tig

småningom så, att myran får en conve\ y-

ta. Grunden af dessa mossmyror bestar af

en gry n, g» lös cch brunakrig torfmylla,

som uppkommit af mohsan& kaUmultnade

rötter och sträcker sig ofta flera famna*

»ner i jorden.

Dernast bör man märka den \ ext, som
öfver allt intager ytan af dessa vidsträckta

mossar. Det år hjortron, rubus chamemo-

rus L , som, med sina snohvita blommor om
våren och gulröda saftfulla bär om hösten,

lemnar ett högtidligt vedermäle aE den ri-

kedom och mångfald, som frarnter sig ur

djupet af naturens förborgade lifskraft; då

hon på de ödsliga f hen, i de vilda sko-

garna, på de kala fjellarna, framalstrav des-

sa nordens drutvor, som läska mången rr.al-

,tad vandringsman och mätta så väl den

frossande björnen, som den tärande larven.

På samma mossor äro tranbar (vaccinuim

oxyeoccos L.) icke minre allmänna. När

äylika mossmyror bildas i tallskogar, plä-

gar den så kallade wi/r*-- och gärlaUeii veva

på dem; men, dä de billås i granskogar, in-

lager rypriset (betula nar.a L.) den största

platsen. Äfven, ehuru mera sällan, plä^a

pingvicula vulgaris och villosa L-, salix

myrtilloides L., salix glauca L., salix \i-

mosa Wahlenb. intaga sådana myror. Des-

Lappm. 5 •
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eller

en
som uppkommit af väu och torka elle

V rme och köld. Leran ingredisrar afvei

i jordmonen, ehnru ren lera och mergel fö-

rekomma ganska sparsamt. Man träffar af-

ven små isoleraae berg, som bestå af hr-

schifier, till ex. Kassavar e i Luleå Lapp-

mark. På torra ställen är den sa kallade

irödmyllan eller mojord allmännast.

§• 23.

Elfvar, nar, bäckar, rcnnihn; forssar,

Strömmar, sel m. m. finnas till stor myc-

kenhet i Lappmarken olh böra icke allde-

les förbigås, emedan äfven de halva mycken

inflytelse pä uppodlin^r och ekonomien 1

allmänhet. Elfvar (flumina) Bro Hörre 1

rörelse satta vattensamlingar, hvilka hafva

sitt ursprung från fjellarnes ismassor.^ De

måste nödvändigt blifva vattendigra, da man

betänker, att hvar och en af dem genom-

löper en sträcka af 40 mil, innan de fram-

komma till hafvet. fjmei 9
Skellefteå, Tite&,

Calix och Tomeå elfvar äro de förnam-

nämsta, hvilkas ungefärliga rigtningar «ch

utgreninoar skönjas af charlor, bland hvil-

ka den af Doctor Wahlenberg upprattade

botanico-geographiska är den pålitligaste 1

detta afseende. Ma. kan med skal pa-

sta, att dessa elfvar gifvit förnämsta anled-

ningen till Vester. och ISorrbottens be-

folkning, genom deras iiskrikhet och graa-

-
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n
bevexta.lS^sluitannestrniifler, Iivilka iirimter-

bjuda förmånliga tillfällen till nya uppodlin-

gar. Dessa elfvar undergå årligen en dub-

bel flod. Först vårfloden, *orn inträffar 1

början af Juni månad och förorsakas af

snöns upplösning i skogarna. Dernäst fol-

ier fiellfloden vid midsommars tiden, eller

i bör,an af Juli, då fjellarnes snölager smäl-

ter till vatten- Vattnet stiger da 2 a 5 al-

nar högre än vanligt, hvarvid alla sidland-

ta ängar öfvarsvämmas och gödas af det

uppkastade gruset.

Hit höra som synonyma strömmar, j
orssar,

sel. Sel säges i Norrland om sådana stal-

len, der vattnet under en trög, knappt märk-

bar rörelse likasom öfvergår till hvila pa

ett horizontelt planum mellan 2:ne forssar.

Derifrån härleda namnen Ly.kselc, Aselem.

fl. sitt ursprung.

§. 84*

'lar (ämnes) hemta sitt vatten ifrån

lärr, träsk, myror och kallkälldrag i det

skogiga Lappland. Deras bana ar kortare an

flodernas; deras vatten brunt, såsom deras

ivr<prur.g, och deras volum mycket tninre

än de torras. Äfven deras stränder gifva

anledningar till förmonliga uppodlingar.

57

§. 25.

Backar (rivi) äro utgreningar fr3n huf-

vudilodema, likasom trådfibrer fian liufvud-

1 oten. De genomskära landet i mångfaldiga di-

reetioner och upphetnta vätskorna från alla

landsändar. Skogshäckar taga sin början från

träsk och myror m. m., men hysa vatten hela året

om. Fjellbäckar uttorkas väl om vintern, men

äro dock om sommaren så lika pa vatten,

att en menniska med möda kan vada öfver

dem, hvarigenom de skilja sig frän rcunUar,

hvilkas antal i fjellarne år oräkneligt.

Genom en ofullständig teckning har jag

nu, sä mycket i min förmåga statt, velat bi-

bringa en ungefärlig åsigt af Lappmarkens

ytliga bildning och piiysiska beskaffenhet.

Mänga omständigheter framte sig der

till uppodlingars möjlighet och förmon;

men många äro ock de hinder, hvilka

ligga i vägen för dessas lyckliga fram-

gång. Men, att dessa hinder icke äro oöi-

vervinnerliga, det torde redan kunna inhem.

tas af sakens natur; det hoppas jag ock fram-

deles bättre kunna utreda.

n.

Lapplands klimat, vegetatiori, hojå "f
ver Än/ver.

$• *••

Att skrifva om ett land, i afsigt att be-

visa dess frufcibaihet, och börja uiad dess

*
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utseende och bildning, utan att saga ett ord

om Klimatet, det tyckes i sanning vara ett
.

hvsteran protetop iden systematiska veten-

skåpens ordning men. då naturens verkn.n-
(

oar alltid måste uppenbara sig först, innan r

man kan sluta till deras orsaker, sa tyckes

det icke vara onaturligt, att först inhemta

den yttre anblicken af ett land, innan man

lean Utforska dess nytta. Af de föregående

«§ torde läsaren redan inhemtat en ^ort asigt

af Lappmarkens utseende; vi gå derfore att

hänina nä^ra ord oas klimatet.

$• »I

Af brist på fullkomliga samt flerestä,

des anställda meteorologiska observationer,

har klimatet i Lappmarken ännu icke kun-

nat bringas till någon expressiv formel, som

kan intrycka dess medeltemperatur. Lik-

väl hafva thermometer observationer

blifvit gjorda 5 år efter hvarandra uti Enon-

tekis. som är den nordligaste delen af Sven-

ska Lappmarken. Dessa observationer äro

,edan beräknade af Herr Doctor Wahlenberg

samt införda uti dess Flora Lapponica. Ma
det här vara mig tillatet att af dem göra ett

utdrag, jernte några anmärkningar om årsti-

derna^' grundade på en mångårig erfarenhet.

f. 3-

Det är naturligt, att det skogiga Lapp-

land, 60U1 ligger midt imellan snöfjellen

39

och Bottniska slättbygden, måste, i anseen-

de till klimatet, hafva en mankbar mllytel-

se, så väl af de förras iskyla, som den sed-

nares mildare temperatur. Och, ehuruval

Lappland ligger 8 å 12 mil (rån Bottniska

viken, samt 16 å 20 mil frän oceanen, sa

bidraga dock bägge dessa hafven till mild-

rande af Lapplands kalla luftstreck: det mar-

ker man tydligt, så snart vinden ligger pa

någondera sidan. Sydost vind är alltid mild

för Lappland och merändels åtföljd al ne-

derbörd. Vestlig vind svalkar ocb renar

luften om sommaren. I fjällen rasar den

med häftiga orkaner. Sällan medför vest-

lig vind regn på Svenska sidan-, men pa

Norrska sidan sammanpackar den skyarna

mot de kolossala bergstoderna och åstad-

kommer en stark nederbörd. Detta forhal-

lende, som visserligen eger sin grund x na-

tnren och låter förklara sig genom skyar-

nes sammanpackning mot-fjellryggen, ar ge-

nom långliga tiders erfarenhet bekraftadt,

det intyla så väl Norrskarne . Nordlanden

som nybyggarne i Lappmarken: .«k
J»

medför regn på Svenska s.dan, men arj I lar

pä den Norrska: tvärt om ar vestlig v.od

regnig på den Norrska, men klar pa den

Svenska sidan.

§. 4.

Det händer stundom, att den' vestlig»

Vinden midl.i vintern, undpr den stiangaste

i

M
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köld, tv^ihasligt uppvärmer luFten och

förorsakar hvad man Lallar töväder, eller

blida. Det ser dä ut, som skulle oceanens

tempererade ltiftspher vara öfverflyttad från

Norii^, för att till en tid hämma den bi-

stra kölden. Th&vmometern stiger från 50

graders köld till 2 a 4. graders
^

värme.

Dessa Llidor inträffa tidtais om vintern i

Lappmarken och vara ifrån 5 a 4 till 8

a i.j dagar. Det är väl icke nodvåudigt; att

dessa blfdor skola inträffa på benänvla tider;

men förr eller sednare har man att vänta

dem. De göra da halt for alla dem, som

gro stadde på resor. Som de oftast äro för-

enade med blåst, så sammansmälter snön

ansenligt i skogarna. Det händer icke säl-

lan, att' man får köra till marknadsplatsen

genom en alns djup snö på sjöarna, då man

på återresan, vid pass 8 dagar derefter, får

åka på glinga eller baTi». Vanligtvis räknar

man följande Llidor, nämligen: Helgamess-

bliäan, TrettondagS-b ician. Marknads- bil-

dan och Vårfrudags-bliditn. Likväl kun-

na Sömliga uteblifVa, eller ock Hyttas läng-

re fram.

s- 5.

NordveU rasar med utomordentlig våld-

samhet och är tillika med nordost den

skadligaste af alla \indar. Om våren plä-

gar nordvestan sopa Öfver hela Norrland,

och, varar den längre in pä sommaren, så

medför den säkert ett oår. Ar 1812 var

PingUver.kan, som är Norrlands såningstid,

rätt vacker; men hela Juni månad varade

Nordvestan, som med en genomträngande

iskyla förstörde all vegetation. Derpå följ-

de regn i Juli och Augusti månader. Nä-

stan samma var förhållandet år 1821.

Båda ganska kännbara oår i synnerhet for

Norrland. — Dessa vindar äro de, som mest

verka på klimatet i Lappland. Full nord-

lig och sydlig vind blåser ock någon gäng,

den förra midt i vintern under den strän-

gaste kölden, och den sednare midt i som-

maren; men deras följder äro för klimatet

Uiinre märkbara.

§. 6.

Sommar, höst, vinter, vdr, äro olika eftet

olika vädervevlingar. t allmänhet räknar man

tre sommarmånader: Juni, Juli, Augusti,

samt en höstmånad, September. Ifrån O-

ctober till Maj har man vinter. Således a-

terstår en vårmänad, som är Maj. — Vill

man åter räkna sommaren ifrån den tid, da

snön tinar af marken, tilldess den återkom,

mer, så har man \ månader, nämligen Ju-

ni, Juli, Augusti, September. Detta ar

venernas lifsperiod i Lappmarken. Sedan

liar man 8 månaders vinter, under hvilken

tid snön i bkogama vexer till 5 alcars djup,

jr

I

?
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och ;senr !i ajöaroa .ill G ,,uarler. samt k.

len i jorden i aln O, fl. «[•

Fdr.U bibringa en Ijusa.e asigt -I «•

hela. vill jag vidröra hvarje manad me*

specielare detail,

§• 7-

/Mtfrii kallt och klart - Ingen dag,

[yra timma» morgenrodnad. Likval ay-

».. solen S till 4 - 6 »mmar öfver ho»*onu«

i dan södia Lappmarken, ••«'»!;« »

f-
uorra efter i 3-dagen*).

Qv.cke.lfret Mler

ofta ner i thermometer koUn;>* ^
lades litet qv.cksilfver » ett the *«. D«t

frös inom en timme till en fast metall

ocll lät hamra sig. IVJedel-iemperatura
-

§. 8.

Tebruari fortfar att vara bister mea

*o å 4o graders köld samt omväxlande sno

och bläs.. Man har redan dagsljuset fa»

klockaB
'

k6 a 7 om morgonen till 5 * & ° ,r*

altenen- Ar det klart, så ser man afven so-

•) lUr it .ölen. vi.tande öfver ho.i/onten ,ier7n*-

Ji,m taget. F.n nogare känn.dom om solen.

„,,r oct, nedS5ng . des tracter mhe.uta, al

; I,» p
p.ka Almanachan, utgifven 0)1 Haparanda

horuoni, belägen under Öy.tc gtadsu.

Jen i sju a ätta timmai»).

tum — io° o. G.

§• 9-

ti

Medeltempera'

Murs. Dagarne förlängas allt mer och

mer. Nedan {ormar solen under middags-

stunden bryta den bistra kölden. — Men

ännu fo.tfara de ymniga snöfallen. I medi-

um af mänaden plägar redan svanen visa sig

i de öppna strömvakarne. I sednare qnsr-

teret infaller metändels några dagars tova

der. Medeltemperaturn u° 40.

<j. 10,

r
April Här, liksom annorstädes, är vä-

derleken ganska ostadig, blandad med sno

och urväder, samt köld och Må*. W»
desto minre börja redan några sträck

:

oglar

med sin ankomst frebada den annalkande

våren. Kråkan och snö^parf.en (Fr.ng.lU

nivalis) inträffa redan i medium af mana-

de». Omkring denna tiden bonar snön -

n a af taken. Nu har man ljust icke allenast

hela dagen, utan afc en ett stycke pa natten.

Man ha! redan oförstått det värsta a den

länga vintern. ju närmare man nalkas deu

i Maj. Medeltemperatur 5 ,
o. o.

O 1 Upv-narken syna. morSonrodnaden
Sto,

,l0M hall annan linun. r... solens m^m
äfyen »S akoutodo.den etter .ölen. Bsdfip*

1

i
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s. n.

Maj ar nästan den angenämaste tiden

ef hela året i Lappmarken. 1 luften hvmi-

la otaliga fogeUkaror, de der, ledsna med so-

derns heta luftkrets, söka nordens renare

spherer och helsa sa gladt sin fäderne-

jord, hvar och en med sin egen behagligastam-

ma. Skogarne genljuda af sångfoglarnes qvit-

ter, af hvilka hvarje individ instämmer i

Skaparens lof öfver lifvets njutning, eller

besjunger med harmoniskt modifierade to-

ner sin älskogs ömma föremål. Vattnets

tysta invånare samla sig ock efter natu-

rens vink pri bestämda möten till sitt slagtes

fortplantning. Nu vaknar ock björnen ur

sin länga sömn, och rehnkorna framföda si-

na späda foster på den kalla snödrifvan.

Och blomster-gudinuan, ännu skymd under

vinterns kalla täckelse, börjar äfven smycka

fina gyllne lackar med den gullgula ho-

ningsdaggen, salices, för att å nyo, pa denna

vårens friska morgon, med isig barm och

rosenkind, m ta den åter i sitt värdiga ma-

jestät framträdande, lefvande naturen.

§. 12.

Flyttsfogtarnss sympsthie med årstiderna

gifver här anledning, att i korthet anföra, i

hvad ordning de hos oss öfver sommaren

45

boende arter pläga ankomma till Lappmar-

ken o ni vårefl.

Maj den i. Fjcll-gåsen (anas ErytbropuO.

_ Den vanliga gasen (anas a»s«r<) )

_ Gru-i:rlcin (motacilla abba).

Anm. Vid samma tid börjar kadervi-

«et samt rypors och hjerpars parning

Maj den 10. Knipan (anaB clanfiula;.

_ _ _ Hvitsh akan (vnergus mevgansei).

Gräs-anden (anas roscas).

å:o den 14. Spjutanden (anas acuta).

,
— Tranan (grus cinerea).

d:o den 20. Vridanden (anas penelops).

Krukan (anas creca).

_ . Capricariu* >

Åkerhönor (chara dryu?) ^ pluvialis \

. , /septemtrionaliO— d.25. Lommen columbus^ arcticu3
j

_ __ — Storsvärtan (anas fusca).

. — Myrsvärtan (anas maiilaj. ^
, .— — Allankan •

' TT "T
Sadesiirlan (motaciUa flava).

, St ålan (hJrundo urbica). )•

O Anas Segetum efter Professor NLl.on. utsago.

••) De Latinska namnen acocfterProf. fU^ °^'

tholoii. Svecica, iemnförda med authent.ka

.^.r uti Museum i öp..!* Stud BmuJ*

r. BiLman har varit mig babjelpl.fi «
tiderna.

A* Om icke tu ar och en fogal hoxa-
bestannnande. Um ic*e

.« v ; fia r

nier preeUt V a deu bar utsatta dagen, al. v...*

bap sig dock vid denna uden.

1
fl

!

•
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Vid pass den 25 Maj slutar khdervinet*

knipan och röjan (kåderhönan) börja vär-

pa,

§. 13-

för att än mer upplysa vårens fram-

stridande i Lappmarken, får jag här anfö-

ra några vexters blomningstider, hvilka

jag anmärkt i Piteå Lappmark, år 1820.

Maj d. 15. Asp (populus tremula L.).

— d. 19. Myrkull (eriophorum vaginatum.)

d, 25. — salix iimosa YVahlenb.

— d. 24. kräkris (empetrum nigrum L.)-

— d. 25 selg (salix caprea L.)

d. d: — (Primula stricta Hornem.)

Imellan den 25 och 50 får man äfven se

björk i blomma, samt tussilago farfara L.* I

rubus chamsemoruB och calta palustris La

I slutet af denna månad börjar såninge-

tiden i Lappmarken. Under vanliga år plä-

gar man merändels hafva sått kornet innan

början af Juni. Ovanligt tidig är den vår, då

man sår den 20. Sednare quarteren af Maj
utmärka sig stundom med kall nord-

vest$ men, då den uteblifver, så är väderle.

Icen ganska frugt6am. Det händer ofta, att

pärmen om dagen stiger öfver 20 grader^

En sådan temperatur, blandad med duggregn,

47 -

Örifver opp brädden 8 dagar efter sådden.

Imellertid sfr det icke serdeles varmt om

nätterna, hvadan medeltemperaturen ej tiu

ger högre ån 2°, 50*

Juni börjar tued smärre sjöars och elf

Vars islossning, hvilken, stundom åtföljd a*

ett hiskeligt brak och dån, förorsakade af

fördämningar, gifver en kraftig signal till

sommarens annalkande. SnösmåItmngen på-

skyndas i skogarna, och vårfloden tilltager

»ärkbart hvarje dag. Omkring den 10 fram-

skjuter brädden; ängar och dalar grönska;

löfskogarne utspricka. Vid denna tiden släp.

pes boskapen på bete; sjöfoglarne varpa; fi-

Tkarne gå opp ifrån djupet. Andthgen bor-

ar ock islossningen pä de större sjöarna un-

gefärligen 8 dagar före midsommaren. Upp-

kommer stormtid samma tid, sa »träffar

det phenomenet, som anses sa besynnerligt

af söderländningen,att man kan kora pa „„
Aen ena dagen och ro pa öppna tjftn den

Wra - Den 20: beständig dag. Allesta-

des inom polcirkeln, der icke höga berg

äro \ vägen, ser man dä solen hela natten
aro 1 v

fi
'

, .i n.*i Nu kan man se
såsom ett glodgadt klot ;. i u

£

henne skarpt i synen, utan att besvaras

.) EnootekU bar 7 veckor be.tä.dig deg oeb .-
}

vintern lik. .U.B »^ Vet. Akad. H.ndl.

»803. pag- 208-

fl

fl

1
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hennes strålar. Nu ar elan gyllene tid, uå

leansfte mången söderns aon önskade helsa

den höga norden. Nu ^framträder ock

Ucm.tergudinnan uti sin mångfårgade som-

mar-drägt.

§. 16.

Vexter, som blomma före midsorn^

marstiden, får jag har till en del anföra.

Juni den i, Salix majalis Wahlenb., salix

phylicifolia. Juni den 8- viola palustris L.f

eriophorum alpinum L. %
andromeda polyfolia

L., eriophorum polystachyon. Den 10. care*

panicea L. Den n. tussilago frigida L. ca-

rex globnlaris L. Den 12. carex caespito-

sa L. Den 14. salix arbuscula L., salix li-

vida "Wahlenb. Den 15. holcus odoratus L.,

carex dioica L., carex mikrostachya Ehrh.

Den 16. stellaria graminca L., ranuucuius

acris t,., trollius europceu< t,., leontodon ta-

raxacum L. Den 17. thlaspi bnrsa partons

L., carex canescens L., menyanthes trifoh-

ata L., trientalis europaea L. Den 19. vi-

ola canina L., viola biflora L„ salix glauca

L., andromeda comilea L. Den 22. andro-

meda hypnoides L., azalea procumbens L.,

carex chordorhiza, Ehrh., salix herbacea L.

Den 25. lychnis dioica L. astragalus alpi-

»ub L. cerastium alpinum, arbutus alpina

L. xxx. fl. Medeltemp, 9 , 70.

\0

§. 17.

Juh manad nr ganska varm i Lappmar-

ken. I början af denna manad mträffar fjell-

floden, som har en vigtig inflytelse på re-

sor, gräsvext, fiskeri och atidrj ekonomiska

mål. Den 20 Juli börja kornrkrarne skjuta

2 ax. Vid samma tid infaller afven boberg?

ningen. 3 till 1 j. dagar förut börjar man

med lnftägten. Omkring den i£ löper björ-.

ken, ehuru olika efter olika årstider. Då
passar man på, att taga eller rtfva naf\er.

Nfi Sro ock nybyggorne gon?ka -jfrigt sys-

selsatta med fisjse. Gddcn och abborren

gå opp under solskenet pa grundt vatten

och bada sig-, som det heter. Då kan c*n

man med några nåt, om lyckan är god, in-

samla a 4 öt ori äag«- — IaS "ämnde,

alt slåttertiden infaller vid pass den 20 Juli-

Han börjar då med hårdvalltangai och sä

kallade / ådrnne* ängdr*). En del börjar

med kärrängarna och spar vallangarna till

slut} men hvem finner icke, att detta är en

förvänd vana? De flesta jäge?- och tätelartcv

(poa et aira) stå nu i sin blomma; och dä

ar det bafta tiden att skörda dem. frere-

mot är starren (carex) knappt halfvext vid

clenna tiden.

/ \p\i\h.
*'

*) Med 18& 1 < «/ ar menas 1 Norrland »Sdana

tfffatrSnder, toai wrU Wi»M med bjorJi- och

1

I
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§. 18.

-1 .ssa »it natureu ståt

No kan man val sag,, «« >

en ^
i 8 ; n högsta «a6n»^vri^ ^
som betager ™ en

.

nl8* a" « att vistelsen

f sommarens ^
e

a

n

r ife

° r

a'ngenäm än vid

i lappmarken nn ar nun B ^
midsommarstiden. Jag m '°

Bielse

som icke lempar någon »£
van™

men .

hvarken Bag. eller »-""^X" och vil-

»iskan. än fäna<ien, W

»

fven^ ligo.n -

da djur lida obesknfl.gt af de.sa P B
,

JW Endast
«J= F

,t "a

6
-avika

spetsarne och gla
(
,
c,er

f
r°* m svärma mil-

aessa blodtörstiga fiender »om va m

Hontals öfver hela landet O b, et

rar entomologer ännu .eke ku

något botemedel mot detta onda, &

^M» «« ••*«"« bUfVlt UPPl8dia^

till ängar.

diur, saaom ur, B" II,a"
s A tf smä

t • det hat man mänga exempel pl. Att sma
bane, det nar b

,ana ,.

fogelungar i .Högarna stryka to

,»,., -et forsäUra ^^Zl det äc

,.g har aldrig .ett exempel^ fch .

garne pläga väl blanda ihop en smörja
^
a.

tjäraoch söt grädda, hvarmed de bestrykabådo

»neigte och bänder; men det är icke stort

bättre. Myggorna sky väl till en tid, men

äro snart lika befängda, som förut. Dessut-

om äro ögonen i fara för en sådan salva.

5- lÖ-

Si
sIa S»

med det

ekant

for-

Myggorna äro förnämligast af

nämligen: 1:° iny£g> ^ rocken, ^
tillnamnet långnäsa (cnlex pipiens), bi

I så väl för sitt stickande bett, som sin iu*-

' smädliga sång. Denna visar sig redan i slu-

tet af Juni, grasserar under hela Juli och

I*

börjar redan minskas vid Augusti; ö:o Inott

(culex reptans) kommer i början af rötmå-

naden och håller ut nästan hela den måna-

den. Knotten håller sig alltid nära mar-

ken och kryper gerna under kläderna. For

honom är man alltid fri inne i rummen.

5-0 Hyn eller £>nadd (culex pulicaris)j ar

minst och kommer sist. Man känner knappt,

när hon biter; men betut åtföljes af en kli-

ande sveda. — Visserligen äro myggorna

en stor pläga för menniskor och djur samt

ött stort hinder under arbetet. Men, hvem

g

v
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känner väl ännu deras nytta 1 naturens sto-

ra och visa hushållning?

Jag lemnar afven det till sakkunnigas

begrundande, hnru det kommer till, att myg-

gorna nästan sky lör somlig menn.skor

I synnerhet skarpa och bleko »s.ftten hda

icke mycken mehn af dem. Rok ar det en-

da medel, som kan fordrifva myggorna ur

tummen och skydda dem, somaerinnekunna

rista* De så kallade Stegs-Lapparne vela

äfven att begagna detta medel till sina reh-

»ars församlande. Skogs-Lapparne faalla.cke

sina rehnar i vall hela sommaren, såsom Fjell-

Lapparne, utan låta dem ga . villan. Men

under värsta »yggfitet antända de eldar 1 ko-

garna, hvadan de, då rehnarne församlas frän

fila håll, få tillfälle att mjölka s.na rebnkor.

Läsaren täcktes här ursäkta den frän an -

taet afvikande berättelsen Afs.gten ar au

visa de egenskaper, som landet eger. samt

cifva en vink om de förmoner, hvilKa en

lommande nybyggde der kan ha va att van-

ta; men härvid vill jag icke heller förtiga

ae brister, som kunna förekomma.

§. 20.

sina :

I Juli månad inträflar äter en gyllene

epoch för jägare. Alla sjöfoglar byta sina

fjädrar och mista sina vingar. Man plägar

i detta tillstånd säga dem rugga. V* gom^

ma sig väl i gräset på eneliga stallen, men

55

Lappraarknboerne jaga efter dem mod därtill

dresserade hundar och göra ofta en god

fångst,

§. 21.

Har Lappmarken sina ölägenheter, så

har den ock sina förmoner. Hjortronen,

en läckerhet, som endast tyckes vara ska-

pad för den höga norden, mogna mot slu-

tet af Juli månad. Då plägar man skicka

barn och minre arbetsfört folk, för att in-

samla dem i tunntal. Men denna frugt går

icke till alla år; och, hvad som är besynner-

ligt, då den siar felt i skoglandet, händer

det icke sällan, att fjellmyror stå alldeles

röda aF dem.
b

Men saken ar den: de komma sig icke

till blomning i fjellarna, förr än under den he-

taste tiden, dä de deremot i skogarna blom-

ma för tidigt och skämmas af frost. Me-

deltemperaturn 15 » 55*

§. 22.

Augusti månad är merändels utmärkt

med mycket regn. Derigenom blir arbe-

taren ofta hindrad midt i bergningstiden.

men det hjelper icke; naturen har sin gäng,

och snart infaller äfven skördetiden. Om-

kring Lctrsmessan, eller den i o Augusti, har

man att vänta jernnätterna, och, om da him*

t

F
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melen klenar opp i norden. sl5r UU
Norrlands lycka pä vågspel. Ar det äter

„ li., vid den tiden, så gå de inerandels

lyckligt förbi, och då kan Srsyexten utan fa-

xa stå
B
8 dagar längre. Imellert.d bor a-

kern vara skördad innan den 2 i. — I lapp-

marken vet man ännu icke, hvad det vill.

säga, att meja en åker. Med skaran i han-

den stå de der och kröka sina ryggar. —
I?et ;r sannt, de hafva icke stora åkerfält,

au skryt, med; men de kunde likväl lar*

s ; e , huru det går till att okörda en åker.

Tv hvad som nu sysselsätter 4 personer en

hel "ecka, det kunde ju pä ett beqvamare.

Sätt vara skördadt på en aftonstund.

Imellertid fortfar höbergningen. via

medium af Augusti infaller redan det ohygg-

liga höstmörkret, om nätterna. Den enda

förmon dervid är, att man kan lj narra med.

fordel. Medelteaiperaturn 15 > 5Ö -

§. 23.

September. Nu är redan sommarens

glädje förbi. Dagarne förkortas och vä-

derleken ,r ruskig, med omvexlande regn,

blåst och snöslask. Imellert.d erbjud" »a-

turen äfven nu en angenäm syssesattn.nfe,

som tillika lifvar minnet af det framfarna

och förljufvar det närvarande, ,ag menat

insamlingen af åtskilliga bararter, mom.

hallon, smultron, vinbär, hngon, b.abai
,
a.

55

kerbar, m- fl- hvilka, ehuin de icke uppvä-

ga söderns rika frugtskördar, likväl alltid,

rätt använda, erbjuda många angenäma och

helsosamma anrättningar jemte Lappmar-

kens ymniga sofvelvaror. I medium af Se-

ptember börja redan löfskogarne nedlägga lin

Jänta sommarskrud. Vextema vissna pa

marken, och hela naturen ikläder sig den

sorgliga drägt, som vittnar om den annal-

vintern. IVIedeltempcraiurn 5 , 40

%. 24,

October. Denna månad plägar kallas

den gyllene korftiden. Lapparne slagta nu

sina brunrehnar, och de nybyggare, som hat-

va rehnar, efterfölja deras exempel. Bvax

och en, som nu har klingande mynt, eller

annars står i förbindelse med Lappen, ar

betänkt pa, att skaffa sig ioM foV 'åsta
Ifrän medium a£ denna manad, masta

boskapen stallfodras. De ™in^8
» ""?;*"-

frysa, och marken höljes med sno. I denna

Jmad infaller äfven några fiskars st.m-

tid, hvarföre nybyggarne mest sysselsatt.

Sig med fiske. Medeltemperaturn - 2 50.

§. 25-

November. Full vinter. Man har väl re-

dan haft snöföre, allt sedan medium afJo*-

xa inånaden 3
men nu försi »slaggas de stot

I

8
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t*

ie slöarna. I denna månad SyMel>ult-r ma

i oemen.igen med «t köra l,.u. ved 0*h

S Afven fiskas mycket denna »den med

»a, och isnot, hvilket verkbgen a, ett no -

;anl t ^nil. då man ingenting annat har

att,uträUa
Medeltemperatur* - 10 ,

9»-

§. 26.

r. eo:.-ni £r är i det mesta lik Januari.

Köld och mörker äro de fiender, mot hv.l-

f. «,« måste strida, af hvilka den torr.

rfvJSS-a, med goda •UJ'""' "h ^
«edn»re endast med tålamod och hopp. Uet

i?^»» tyckes det vara den ledsaunn -

£te tiden ..Lappmarken; men -• WM kry

»er in i stora »kinnpeUar, tar »PP-J°*

JaVtte.. handskar pä händer samt ludna

L,« r öfver hufvud och oron och gar ut
|

f ? Vkr att bjuda vintern spetsen,
©förskräckt, art ui"> . ..

Da man en gäng kommu 1 rörelse, sa ai

Si verkligen icke sä farligt, som man tro..

Sålunda utrustad, går man ut Ull strids mot

1^Z,lar,ur. \äfvar, mirdar. uttrar,

harar, hcrvulwcr, ikorrar och snory^

iommer hem rsrimmad, men stolt o ver by-

tet- omringar nordens vintet-sol. den prak

ge brassa och tillbringar den långa v,n-

te
g
rqvällen med berätteber om dagens hjel

tedater, eller om fordna bragder och la

Lelverldens jättesagor. Sålunda lefv, eU

folk, fritt trän eetldeos buller, 1 ett usto.dr,

57

och kan hända för mången Furste afunds-

vätdt lugn. Hvar och en åt nfljd med sm

lott och missunnar ingen dess lyckligare

land eller rikare bord; ty kan känner ej

annat land, an den af odet honom beskär-

da fädernejorden, Medeltemperaturn —
17° °"20.

§• 27-

Detta var månadernas temperatur, och.

„är det beräknas, uppkommer ett medeltal

a f 2 craders köld och 86 decim.

Vid öfvervägandet häraf, skola de, som

äro vana vid söderns varmare luftstreck, bvar-

est man af luftens medeltemperatur tillat-

t-entyrs kan bedöma ett lands frugtb.ri.et,

troligen uppgifva allt hopp om vadare^upp-

odlingars möjlighet. Lappmarken Ty, om

^1 elempel den Småländska ,orden.med

6 graders medeltemperatur 1 luften, knappt

förmår ersätta odlaren med en noiakt.g af-

kastning, huru skall då Lappland, som, en-

ligt ofvanstående beräkning, ingen värme

{Jr, kunna producera säd och lordfrugter

I fot dess kommande inbyggare.

§• 29.

Nu kan man väl till en början göra den

invändningen, att multaterne •£..*«». » e

teorologiska observationer, eom a« gjorda

1

1

1
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J den nordligaste delen al Svenska Lapp

marken, pä ett rum. der klimatet sake.il-

"
n hd« mycken inflytelse af de |»ra£

ran de fiellarna, icke kunna lampas p. d«

Ledlersta och sydligare *-PP»"J»; ^
mat Jas nr imellertid öfvertygad, att, om

, n meteorologiska observationer anställdes

Z\ Xon af de medlersta Lappmarkerna.

•11
&

Ärieolo* så skulle icke resultater-

1 d?r'af så m c^ket diuerera från de förra,

^ Son
Sa

bet

V

ydli6 skipad i Wb.jh.U,

deri Dom -ve - P-k ^ Men^
nan fra£a ar a et, n-»*» ..

medeltal uttrycker verkliga summan e let

cvintessensen af Lapplands egentliga vext

3 r ft. Man har nämligen en genare «-
1 Tak utröna klimatets beskaffenhet i

Inland o h den derpå grundade frugtbar-

heteniag menar jordtemperatum, hv.lken

ä mTn'stone i Lappmarken tyckes närmare

i a*** Qflnna vegetation, rierr

r, a
8
rikets provincer, spridt ett nytt l,u. of-

:rÄ åa?»-**.*av8?

69

flo ställen med livaiancha, som li££a unge-

färligen lika långt frän 1 afvet eller ijell-

jyggen.

Jordtemperatum i Lappland.

Te«snäf 2°, 6. GråtråSk, Storbacken, A se

le ^Lycksele 2°, 2, Jockmock 2°. o, Ge//i-

ynre, f^älgsjön, Stensele, Sorsele 2°. o.

Jrjeplos:, Ranåijaur, Risnäs i°, 8. Hop-

pen TJåmoies, Juchasjerfvi, Gillesr.öle, Nä-

sa 'bruk, Qvickjock. Enonteldt i°, 7 *)•

Skogsbrynet, Givorten i°, 4- P^kogar,

Givorim i°. 2 - Virchjaur i°,2.

§. 5».

Dessa observationer göra väl klimatet

i
Lappmarken 4 i 5 grader varmare, an

lufttemperaturn utvisar; men de tyckas lik-

väl icke alldeles tillfredsställa var önskan,

Ledan de icke g.fva de förmonhgaste be-

grepp om Lapplands frugtbarbet om nam-

Len upplandets eller continental-vegetatio-

Ja stode i samma förhållande ull medel-

temperaturen af sitt klimat, som den mot-

svarande hafskustens vegetation till dess kli-

mat. Ty, om man af luft- och jordteuipe-

*) Ter su^positionenic

I

i
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ralurens sammansatta inverkan ville och kun-

de beräkna vegetationens Quantitct och

Qualitet, det vill säga, så val vextformer-

»as mångfald, som deras af temperaturn mo-

dificerade liis-period, så skulle vegetatio-

nen i Skåne i båda fallen förhålla sig till

vegetationen i Uppland, som 15 till 125 och

Upplands vegetationen till Lapplands, som

*2 till a, elJer efter följande schema:

Skåne. Uppland. Lappland

Luft-temp. 4 7 > i5- ")

Jord-temp. -4- 0% »o-

Corop. + 15 » 2 3»

+ 5°.

4- 6\
52-

5
4 12°, o 2.

— 2% O*-

4- 2°, OO.

— o°, Q6.

Men en sådan theorie-vore orimlig,

hvarföre den icke heller besannas af erfa-

renheten.

§• 5*-

irr Men, om man betraktar den quanlita-

tiva vegetationen och jordtemperaturn, så

tyckas de i någon mon stå i förhållande

till hvarandra. Då finner man följande för-

hållande:

*5 Temperaturn i SUZae ar anförd enligt Mag.

Forsanders disputation, utgifven i Lund 1820.

Temperaturn i Upsala, enligt Doctor Wahlen

bergg Flora Upialiensis, saiut i Lappland ef

ter dess Flora Lapponica.

1

Skåne.

+ 0% 1

Jjpplanä.

+ 6°, 5.

Gi

Lappland.

+ 2* o.

•) 600. •*) 250. ungef.

\ ixtarierr.fl

fnjngd, pba-V
9

,- 0<

lierogamer. )

Men, befraktar man den 'jiialitativa ve-

getationen, så tycles den närma Mg till ett

*akt förhållande till sommar-månadernas
högsta temperatur. Om men på sådant satt

betraktar saken, så får den följande utseen-

de:

S.m na* o. i me
Skåne. Up and. Lappland.

mafjpr. början af Maj slutet af Maj
luinafAur. medium af A&R* *n*d> «l ^US*l.jmedium af Aug. medium af Au^. med. af Av

a aSden

Således skulle vårsäden i Skåne beböfva

nära 4 månader***) till sin mognad. i Uppland

vid pass 5! samt i Lappland i\ månader. I

anledning häraf, tyckes ?ommarmånadernas

medeltemperatur i Lappland vara för låg t

anseende till samma månaders temperatur 1

Uppland och Skåne. Ty det tyckes vara

enligt med sakens natur, att van iden behöf-

ver lska stor värmtemängd till sin tillvext

och mognad i Skåne, som samma slags säd be-

höfvertill sin mognadiLappland. Såledesbör

samman af vegetationstidens värmeiSkåne va-

ra lika medsummanaf vegetatiomtidensvärme

*) ^ag- Foraand. \. c.

*•) 642. Wablenb. Fl. Ups.

•*•) Prof. Tebr Adr. Gadd, uti sin Svenska Jandt-

skötiel, antager 15 veckor till vårsäden! mognat*

i Skaue.

i
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i Lappland. Men un förhåller tig vegetati

ortstiden i Skåne till vegetationstiden i

La} pland, ungefärligen som 15 till 10; såle-

des borde äfven des^a tiders medelvärme

hafva ett dylikt, invänd t förhållande. Men, ef-

ter hittills skedda beräkningar, är alla som-
marmånaders temperatur högre i Skåne, än uti

Lappland, då likväl, efter hvad vegetationen

antyder, det borde förhålla sig tvärtom, åt-

minstone under Juni ocb Juli månader. Det
vore således interessant i detta afseende, om
accurata och corresponderande observationer

skedde under sommarmånaderna både i Lapp-

land, Uppland och Skåne, för att utröna rät*

ta förhållandet i anseende till vegetationen^

och borde man dervid så laga, att obser-

vationerna icke allenast skedde morgon, mid-

dag och qväll, utan äfven under niidnatten

eller i soluppgången» då kölden är som star&

kast.

§. 52.

Men vi lemna dessa provincer, hvilka^

klimat i mer och minre tuon förändras af

hafduftens inflytelse, och gå heldre att

jemnföra Lappland med motsvarande pro-

vincer, hvilka, likasom det förra, äro aflägs-

nade från hafvet och närmare till fjell-

ryggen. Jetutland, Härjedalen och Dalar-

ne äro visserligen de provincer, som kun-

na anse6 motsvarande mot Lappland. Men,

för att så mycket lättare kunna jeninförd

I

I
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Af döhna jemnförelse kan inhemtas, hö,
ju temperatiirn och vegetationen i allmän
hvt aftaga, ju närmare man nalkas Norden.
Och, ehiiruväl proportionen af detta afta^an-
de icke sa noga kan bestämmas af blotta eädee-
och skördetidernas förhållande vid olika
breddsgrader, så tyckes likväl jordtempe
raturn, jemnförd med vegetationen i allman*
het, gifva oss nöjaktiga och teniligen
consequenta resultater i denna del.

I synnerhet tyckas de så kallade vext-
regionerna undergå märkbara forändringar
pä hvarje grad. Herr Hisinger, hvara ofor-
trutna undersökningar, under resor genom
Dalarna, Härjedalen och Jemtland, egna en
rättskaffens patriot och en opartisk na-
turforskare, har bestämt snögränsen samt
de öfriga vextregionernasgränslinier i nämn-
de lar.dskaper, genom noggranna barometet
observationer, hvilka, jemnförda med Herr
Docfcor Wahlenbergs i Lappmarken, nog-
samt öfvertyga oss, att skilnaden i klimat
och vegetation på 8 breddsgrader icke är
sä obetydlig.

Då tiH ex. granregionens öfra gräns i Da-
larna under 61 graden inträffar vid 2800
Pariser fots upphöjning öfver hafver, så hat
den vid Enontekis, mellan 6Q och Gg gra-
åer, fallit till 8 a 900 P. fot. Och, om det
icke kan nekas, att sam.oaa vextforrner ni»

liknamniga regioner antyda ungefärligen Ii
ka nuancer 1 klimat och jordmon, sä ax det
klart, att, om sädesodlingen

i Dalarne och
Härjedalen kan idkas ända til! 2000. P. fots
upphöjning öfra hafvet, så torde den i Lenpt
weiken, till ex. omkiing Enontekis, ir I e va-
ra att påräkna vid en böjd, som 6fver,tip e r
1000 P. fot, b

8. 34.

Men, likasom locaia omständigheters in-
verkan oftast framlockar många vextformer
öfver den för dem en gång fastställda grans-
Jinier., så lare* man o<:><,h\zå sädesodlin-
gen angår, vara berättigad att göra undan-
tag. Såsom exempel derpå far jag anföra
följande: Ar 1821, hade en gammal Lapp-
enka sått litet koin under foten af fjellher-
get Njunnas, beläget 6 fjerdedeh öril ofvan
För Qrickjock i Luleå Lappmark, och hede
om hösten skördat det herrJigssre korn, som
någonsin kunnat upp. isas. Herr Cotnrai*
nbter Ulleniiia har s;el£ roed förundran sett
prof på det deraf malda 1 et samt tillika
med många andra i Qvicfcjocfc tärande pe.
söner ätit det deraf pn e? " via fSrfärdiga

da brödet. Jag Lan arven intyga) a»t d
v ex te korn redan åY 181 &« vet man
att detta ställe icke allenast höjer sigöfrerbåde
gran- och lallregioneir.j, utsn det r.r äfveu
nära björkregionens öfra gians och måste

1
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således egs en upphöjning af nära 1800 V.

fo Lr hafvet Ar ick. <>«»* «« be
f

V19

pä ofoget af deras klagomål, som foregif v».

Ju Lappland icke står alt hjelpa genom upp-

odlingar? PS ny.snämda ställe, har aldrig

Hgou menniska salt yxan til roten, och ,k-

J kan man der pa en helt obetydlig torra.»

inberga8 månaders foder for en hast och

2:ne kor. En hall mil ofvanfore finnes fo-

der för 50 kor, om så behagas. Nu ar det

äfven bevisadt, att stället P™^00" ko1 ?'

hvad hindrar då, att det icke kan föda s.n

man? Och sådana ställen finnas mänga i

Lappmarken.
,

$• oo-

Men aen skiljaktighet i ««""* TT
getation. som Eörmärkes under olika bredds-

Il der, är ändå obetydlig mot det stora af-

fagande, som eger rum mellan ohka stal-

len efter landets tvärdiameter, detvil

ga, då man reser från b.f»kusten opp at Seve

Ln. Det är i början en märkbar sk.lnad

tU hvar <-te mil, och till slut pa hvar

l dedels mit Orsakerna dertill hora söka»

i höjden öfrer samt aflägsnandet frän haf-

vet och annalkandet till Ijellryggen. Alla

3 bidraga gemensamt, att småningom for-

minska och slutligen undertrycka vegetatio-

nen.

c7

5- 3G
\

Huru vegetationen småningom aft^ger

toch slutligen upphörer vid landets upphöj-

ning öfver hafsyian, det betviflar ingen, af-

vensom hvar och en känner hafsluftens väl-

görande inflytelse pa omkring liggande nej-

der. Men, att äfven fjellarne med dera<* is-

fält influera på det närliggande slättlandets

temperatur och vegetation, och att de tra-

der, som finnas i fjellarnas grannskap, äfven

pa långt håll lida af dessas iskyla; det är

äfven lika så enligt med sakens natur, som

det är bekräftadt af eriarenheten.

Ett förvånande bevis derpa har Herr

Hisinger lemnat oss, da han uti Härjedalen

och Jemtland har, pä de från den stora Fj 11-

fryggen lösryckta, isolerade fjellbergen, iun-

ttit vextregionerna stiga ett par hundrade

fot högre, ån vid fjellarnes baser.

Att detta förhållande eger rum älven

i de Svenska Lappmarkerna, ehuru det icke

tullkomligen genom barometerobservatinner

blifvit utrönt, derpå är intet skäl att tvifla.

Jag skall äfven genom någia ohservationer,

som jag kunnat görs, försöka bekräfta det-

samma.

S- 57-

%restra andan ftf sjön Vcccvr^aur i Lu-

!eå Loppmark ligger öppen för ue iiindl om-

i

4 t
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krinr belagt» fiellarncs åverkan. Ta dess

Wiänder finnas mänga {jcllv"<ter, såsom:

salix lanata L-, arabis alpina I,., carex al-

pina 8w. m. fl. På holmarna deromkring

har man gjcrt försök med kornutsädetj men

utslaget har aldrig fallit till odlarens for-

mon. Säden mognar icke. Md östra andan

af samma sjö hafva äfven försök blifvit

gjorda i afseende på åkerbruket, och resnl-

taterna deraf giiva anledning till förmonh-

ra uppodlingars möjlighet, samt en glädje,

full förhoppning, att odlaren r en framlid

kan genom arbete och flit skörda frugten at

sina mödor. Der vexer korn så val, som

på andra ställen i Lappmarken. Också hn-

ioes der ingen af ofvannämnda fjellvexter.

Således ser man redan en betydlig sk.lnad

blott på en mils distans. I Quickjcck, som

ligger vid vestra ändan af sjön Saggat, fin-

nas fjellvexter i mängd; men vid östra an-

aan af samma sjö saknas de redan. Sam-

ma ir förhållandet äfven vid sjön Tjeg-

zelvas i Piteå Lappmark. Vid vestra an-

dan af denna sjö finnes blott b,orkskog.

samt en ganska låg krypande tallskog pa

norra sidan; men, då man gått en fjerdedelsmil

österut, så möter man både granskog och

tallskog. Här kan man icke härleda skiljaktig-

heten i vegetation från ställenas olika upphöj-

ning öfver hafvet.emedan den ena ändan af sjön

måste vara lika högt uppsatt i atmosphe-

en, som den andra, utan från de omkring

6q

stående fjellarnes kylande inflytelse upp-

kommer denna olikhet. Och detta är er.

omständighet, som ingen menn-sco-förmå-

ga kan afhjelpa. Men huru förhåller det

jig egentligen med myror och kärr?

§. 30.

Hvarje menniska, äfven den enfalldi-

gaste nybyggare, vet det af erfarenheten, att

att åkerbruk i grannskpet af myror och

Isärr icke kan ega bestånd. De naturkunni-

ge förklara o9S orsaken härtill. —
Allt nog, det är sannt, det veta vi.

Men kunna icke dessa myror bortskaffas?

Kunna de icke förvandlas till åkrar, ängar

och frugtbärande fält? Och skola icke verk-

ningarne upphöra: köld och frostlåndthet,

åk orsakerna, myrorna, blifvit undanröjda?

Ja! det tro vi. Det hafva vi hört omtalas

vara skeddt fordomdags och se vi ännu ske

på många ställen. Men det kostar på, att

grafva diken, plöja, rödja och bränna. Det

smakar bättre att jaga och dessimellan lig-

ga hemma i maklighet. — Men se, hvilket

oråd! Då sjöarne vägra sin välsignelse, och

skogarne sina villebråd, då ligger den uslingen

och gnager på sitt barkbröd och svälter inpå

bara benen. Men så gör icke den idoge,

10m arbetar r sitt anletes svett. Ett oför-

trutet arbete ufvervinner allt.

f
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Men baremot invänder nian ibland an-

nat, att myrorna i Lappland icke äro aC

samma beskaffenhet, som de i det a< ra Sve-

rige, hvilbas bearbetning så lyckligen af

Jtipit. Detta kan våI till en del vara sannt;

men saken (örtjenar likväl vidare undersö-

kas.

Skåne, sorr genom en egen grundfor-

mation utgör liksom en verld för sig pS

Scandinavien, ar i det hela myckel olikt

det öfriga Sverige och har således ganska

litet gemensamt med Lappland. Man vet,

stt kärren i Skåne till det mesta bestå af

bränntoif (en till hög grad af förruttnelse

ankommen vextmylla) och erbjuder således,

der den finnes, en lika så nödvändig, som
andvändbar husbehofs artikel. I Skåne fin-

nas således ganska fä sådana myror, som be-

lasta Lappland.

Men, kiappt är man kommen inom
gränsen af Smaland, förrän man mötes af

skogar och berg samt myror och kärr, som
verkligen surprenera en resande, då han kom-
mer frän Skåne; ty han kan icke tänka sig

en större contrast, om han verkligen stode

roidt i Lappmarken. I Smaland finnas så-

edes många myror, sam öfverensstämma

& wl ofvanstäende beskiifningar. Der fm-

ras både hömyror och mossmyroi- Men,
om Smålandningen ännu icke kommit undet

7 l

land med allmänna myrdikninear, skall man

derföre bestrida möjligheten och förmonen

af deras användbarhet? Redan von Linné

omtalar sådana myror i fin Skånska resa,

pag. 52, och beklagar sig öfver deras lätt-

ja och fåkunnighet, som icke grepo sig an

rned dessa myrors bearbetning.

I Östergöthland finnas väl ganska få så

kallade mossmyror, bevexta med sphagnura

palustre, betula nana och rubus enarna mo-

ms; men der finnas så mänga flere så kal-

lade flarkiuyror, hviikas grund a* ömsom

sumpig och fast. De äro merändels bevex-

ta med carex c^spitosa L., eriophora, scir-

pi och iunci. Och ma hända äro dessa en

grad närmare till förruttnelse och odlingsbar-

het, än mossmyror. Hvilka ödemarker midt

i tjocka folkbygden! Hvilka källor till ut-

rymme, arbetslägenhet och befolkning för

en efterverld!

I Nerike och S5dermanlaud finnas

ganska många myror af alla slag; men de

bilda ej stora fält i anseende till de täta

granitkullarna,
m

I Vestergöthland, mellan sjöarna Vet-

tern och \enern, samt på Falebygden, fin-

nas många gyttjefulla kärr, af hvilka likval

mänga äro begagnade och utgöra foder-

rifvande våtängar.

Utom det, att i Uppland finnas både

dy-, flaik- och moGsmyior, sa öfveiflodar

1
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Jandet til) icke liten de! at sä kallade tal-

och li.smyror, de förra bevexta med carex

Cci?spitosa, och de sednare med salix phyli-

cifolia och pentandr», cinerasa och aurita,

Och hvad betyda väl de Hacka dalarne och
de våta än [arsie? Det är högst sannolikt,

att cltf fordom icke varit annat an myror,
hvilka, i århundraden bearbetade, knappt vi-

sa spår till sin urgrund. Man ser ju af-

ven mänga herrliga åkerfält på en lagländt

mark, som varit bevcxt med björnmossa,
tufvor och en ligvext krypjung.

Jag vill ej nämna Vermlands och Da-
larnes mossfäft samt JemUands och Vester-
bottens granbevexta moras. Kort sagdt: en
stor del af Svenska jorden ligger ännu dränks
under myror, kärr och träsk, hvilka alla

fordia den Moge landtaiannena omtanka.

Det är allmänt bekant, att kärro dlin-

gen i Skottland gjort betydliga framsteg i

fednare tider. Att hv&r-e Sven -k landtbru-
kare, som, ledd ef fördomsfria principer, med
filivar angriper saken, aldrig be höft klaga
öfver kärrjordens otacksamher, det lärer ic-

ke kunna bestridas. Och, då det tillika är

utom allt tvifvel, att icke allenast locala

frostländtheter, utan äfven klimatet i allmän-
het förmildras genom uppodlingar af myror
och skuggrika skogar, så lärer det icke be-

73

höfva bevi as, att kärrodlingar äro af stör-

sta vigt iiir Lappmaikeo. Man kan utan

öfverdiift antaga, att en femtedel af landet

litroer begiafven under myror, kärr, träsk

och moras; och livad blefve val följden, om
de alla blefvo undanröjde-, och uppodlade?

§. 4 1 -

I hela Lappmarken i allmänhet, men i

synnerhet i alla fjelldalar, går vegetationen

med snabba steg; det vet man af erfaren-

heten. Man sår till exempel den^ första

Juni; den 10 framskjuter brädden, går i ax

vid pass den 20 Juli, och innan medium a£

Augusti är man redo till skörd. Hvar

annars har man exempel på en så snar ve-

getatiorj, som fullbordar sitt lo»pp pa 10

veckor?Von Linné berättar, att, då han reste i

Lappmarken år 1752, hade man sått i Pur-

fcijaur by den sista Maj och skördat den 28

Juli. — I sanning ett förvånande be\is på

Lappmarkens skyndsamma vegetation.

Men, skall man fråga, hvadan då den sto-

ra spannmålsbristen? Borde icke Lappland i

följe deraf vara en spannmålsrik province?

Nej, skola många Lappinarksboer svara, vi

hafva ofta med de gladaste förhoppningar

betraktat vara åkrars snappa tiilvext, deras

frodiga halm och bördiga ax; men, knappt

har Larsmessan varit inne, eller den I O Au-

gusti, föxiän, dä liimmelen klarnat opp i

\\
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norden, vi sett vara Ijufvaste förhoppnin

gar tillintetgjorda på en morgonstund,, vå.

ra mödor förspillda, våra krafter förstör-

da. — Och hvad var orsaken dertill?

§. 42.

Vi undantaga den händelsen, da heU
landet ända till Helsingland hemsokes med
en allmän frost, såsom år 1812» och der-

näst år 18215 men den locala frostländthe-

ten, den måste, det är nödvändigt, hårröra

af sknggrika skogar och sumpiga kärr. —
Ty hvarföre fryser det icke för alla inom
samma socken? Hvarföre fryser den ena

grannens åker vid kanten af en myra, och

den andras på en upphöjning eller annan

plan, några stenkast derifrån, blifver oskadd?

Hvarföre berätta gamla gråhårige män, hu*

tu vissa åkertesar i deras barndom voro ut-

satta för frost, men att de, då uppodlingar

skett rundt omkring, blifvit befriade deri-

från? Och hvarest böra väl dessa locala o-

likheter sökas, om icke i någon närliggande

myra eller skogslund, hvilkas skadliga in-

flytelse förmår förstöra den herrligaste

»körd? Och, då så är. skall då icke nå-

gonting deraf kunna öfvervinnas genom ar

bete och flit?
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§• 43'

AF detta allt kan dragas den slutsatsen,

att, om myror och kärr blefve uppodlade

och undanröjda, sä skulle åtminstone den

locala frostländtheten vara hulpen, och der-

med vore redan mycket vunnet - — Man
hvad kunna väl de kringspridda nybyggarne

göra? De kunna ingenting göra i stort, det

är sanntj men de kunna hvar för sig upp-

offra några dagsverken på en myra, som

ligger så till sågandes bakom stugu-väggen

och gör hela luftspheren deromkring ohel-

sosam, både för vexter och djur. De kun-

na rödja, grafva, plöja och beså den, och

de skola innan kort hafva den ypperliga-

ste åkerjord och valläng. Och monne ic-

ke det skall löna bättre mödan, än att fa-

ra ett par mil till skogs efter ett lass uselt

myrhö? — I sanning, om inan beräknar det

myckna besvär och de många ^
dagsverken,

som erfordras, innan ett lass sådant hö blif.

vit inbergadt och framforsladt till ladugår-

den, så skall man med förundran finna, att

på sin höjd dubbelt så många dagsverken

behöfvas, till att ä nyo upprödja en ang,

hvilken årligen med en tiondedels minre

möda kunde gifva ett dubbelt bättre lass

vallhö. Ty låt en nybyggare hafva endast

1 1 mil till den hömyra, som skall inbär-

gas. Om han nu skickar dit en dräng och

piga, flå åtgår en dag for fram- och åletie

H
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san: det gar 2 Jags verten. För att hinna

beiga ett lass, fordra* äfven en dag för 2

personer; det gör ock 2 dagsverken. För
att forsla hem det om vintern, åtgår äter

en dag för hast och karl. Således in sum-
ma 5 dagsverken. Hvad tycks väl? Skulle

icke 2 personer på lika läng tid kunna upp»
xödja ett stycke jord vid nybyggarens stall,

som kunde gifva ett hästlass hö? — Utan
tvifcrel. Om nybyggaren allenast visste och
ville, nog kunde han få foder för sin bo-

skap med minre besvär, än hittills skett.

IVIen ho föregår honom med godt exempel?
livad som vidare är att veta om nybyg-
garnes uppodlingar, det inhemtas af föl-

jande afdelning.

III.

Uppodlingars närvarande skick i

Lajjjnnarken.

§. i.

Men hvad är då egentliga orsakeu till

den tröghet, hvarmed uppodlingarne i Lapp-
marken knappt tyckas framskrida steg for steg?

— Väl hafvu enskilda uppodlingar och der-

jemte nybyggarnes antal märkbart tillfagit

sedan början af delta sekel; men i jemnfo*

/

vehe med den höjd, som uppodlingar, och

äkerbuket i synnerhet, redan ernått, äfven

i de nordligare rikets provincer, kan man ic-

ke annat än falla i förundran deröfver, alt

Lappmarken kommit så långt efter. —
För au fä ett ungefärligt begrepp om

rätta orsaken dertill, måste man föiestilla

f,ig saken på följande salt.

§. 2.

För längre tid tillbaka, då Lappmar-

ken först började besättas med sä kallade

nybyggare, voro de ingenting annat än Lap-

par, utfattige, sådana, som kommit i full-

komlig mistning af sina rehnhjordar.^ Här-

vid lår jag anmärka, alt ingen är så full-

komligt slaf af sitt yrke, som Lappen. Sa

länge han ser sig kunna hafva äfven den

knappaste möjliga bergningaf sin rehnh jord,

sa befattar han sig alls intet med något

annat, hvarken med fiske, handel eller annat

arbete, hvarigenom han kunde förtjena na-

gonting af andra. Detta utmärker Lappen

så fullkomligt, att en historicus skulle der-

af, såsom en physiolog af cranium, kunna

bilda en national-charakter.

Men, sedan Lappen, antingen genom ett

eller flera påföljande så kallade oär, eller

genom odjur (vargar), eller genom andra o-

förrnodade olyckor blifvit så fattig, att han ra-

kt vidare kan hafva sitt lifsuppehalle af

f
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rehnhjorden *), tia först tvingas lian öf Snö-

den eller magen, att söka födan på något

annat satt.

&- 5»

Tiske ådrager sig då naturligtvis törst

lians uppmärksamhet. Genom utbyte, an*

tingen med Norrskar eller Svenskar, skaf-

far han sig ett par nät, en metkrok, en

båt m. ro», hvarmed han bland flera lisksjöar

utväljer den bästa.

Vid stranden af en såden sjö börjar nan

bygga sig en så kallad sommar kåta (koja;,

af späda granar, björkar, näfver, torf m. m.

hvarvid trenne villkor, i anseende till Valet

af platsen, först komma i fråga, nämligen!

i:mo en god springkälla; ty det skulle fal-

Ja honom ganska besvärligt om vintern, att

hugga eller vaka opp hål på isen för hvar

gäng. han ville hemta vatten. 2:o Godt för-

rad på skog, i synnerhet torrfuru, hvarvid

lian gerna har afseende på, huru nära, och

i huru stor myckenhet den finnes i grann-

skapet af haus koja. g:o En jemn och sten-

fri strand eller en sa kallad landning, hvar-

est han med beqväinlighet kan conservera

*) 10 rebnkor och a&ledes 15 Hfrebnar äro det mifie

sta en Lapp, sSsom ensam person, kan Itfva ut«

af.
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stiu bat, som nu utgör hufvudartikeln i håna

verkstad.

5. 4-

Sedan allt detta blifvit val bestäldt,

företager han sitt nya näringsfång for dagen

och lemnar för öfrigl utgången deraf i För-

synens hand. Han fiskar om sommaren

och jagar om vintern efter villebråd, Men
en ledsnad, som gränsar till vämjelse, åt-

följer detta oupphörliga kött- och fiskä-

tande. I synnerhet om sommaren, då den

dagliga födan bestårendast af fisk, esomoftast

utan salt*), börjar menniskan blifva matt

och tung. Hennes hy får en gulblek färg.

Hon tillbringar den mesta tiden med sof-

vande. Då han nu icke finner sig rått ser-

deles väl vid en sådan diet, så reser han

ner på närmaate landsbygd, för att skaffa

sig en eller par getter och, i fall han icka

tänker lägga dem i grytan vid första infal-

lande snöföre, hvartill han visst icfce vore

serdeles obenägen, så är han äfven betänkt

pa, att låna sig en Ha.

Jemte det han r.u vid sin hemkomst

njuter den rara mjölken, som gör ledsna-

den vid fisken drägligare, börjar han äfven,

») Lapparne bruka salt i all Kokad mat; men

kött och fisk torkas och ätas merändels osalta.

de.
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.casom un mera varande nybyggare, alt in-

berra foder för sin boskap. JNästa ar, kan

hända, skaffar han sig någon gammal ko,

och,f r att krnna bibehålla den vidlif, måstr

han timra fiihua och hölada. Att dessa hus

kunna, hade lill form och varaktighet, blif-

va alldeles efter mästaren, det förstås af sig

sjeift.

Sålunda börjar han st-illa sin hushåll-

ning i ordning, och inom några år bltfvec

han älven Jordbrukare. Under sitt vistan-

de om sommaren, antingen i ISurrige eller

Sverige, har han haft tillfälle, att inhemta

ytliga formen af etc åkerbruk. Utan afse-

ende på läge eller jordmonens beskaften-

liet, fattar han spade eller hacka och bör-

jar krafsa eller röra om ytan af jorden.

Han breder gödsel anda till quaiter» djup-

lek, och, såsom sädesman, strör han dtu go-

ka säden rundeligen. Ju mer jas sår, tan-

ker han, desto mera skall jag ock uppskii

ra. Nar skördetiden infaller, hemtar lian

med sorgfälltghet kärfvaraa tillhopa, bul-

tar axen mot srenhällen och sönderbråkar

kornet med en handqvarn. Sedan kokar

han vallingar och bakar osyradt br/d, så-

dant, som fordomdags Abrahams hustru Sara,

och njuter redan med en cynisk förnöjel-

se af jordens fetma och gröda samt lefver
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såsom han

icke hafva
för öfrigt sorgfritt for dagen,

frän barndomen varit van, att

omsorg för morgondagen.

S. G.

Att många nybyggen i Lappmarken

hafva en sådan upprinnelse, derom vittna

äfven de Lappska namnen, hvarmed de fle-

sta nybyggen, åtminstone i de norra Lapp-

markerna, äro benämnda. Det samma be-

sannar åfven den dagliga erfarenheten. Af

de sä kallade Skogs-Lapparna *) uppkom-

Lapprru *

*) I anseende till vfrfc gemifl pläga Lapparna in

delas i 5 elag. ltmo Fjcll-Lappnr. DeraB no-

madiska bana Iret om ar méllaa Norrska haf-

vet och Bottniska viken. Om sommaren vistas

de V' högata f|ftllrygg«n ock i Norrska sfcargSr-

den. De kallas pa Lappska språket Pajela-

hah. £clo llalf-Tjcllapp r p* Lappaka

Värohah. De flytta under värsta myg&Stet och

bettan till Hellen, men vistas for ölrigt höst och

var omkring skogsbrynet, och öm * intet n i det

»ko&ix* Lappland. 5:o S*0#-£affmr. p* Upp;

8f;a Vuowäekaiu bo bSda sommar och vinter i

c1e t skogiga Lappland. De hafva större rebnar

Sr» de förra. «& fakar-Lappar, p
r
«

Lappifca

Wc GM-Sarmh, hvilkas lel«a4aaVl \H ^-

i
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ma än i denna »lag sådana Lapp-Nybygga*

re. I synnerhet nerom sjögränsen, det

Skogs-Lapparne hafva sina rehnland eller be.

tesdistricter (nomos), triilTas nästan i alla

Lappmarks församlingar nybyggen af denna

art. Många bland dem hafva tagit denna till.

flykt för fattigdom. — Dock gifvas äfven de,

som, ehurnegare afrehnh jordar, derjemte an-

laggt nybyggen. Detta går an för Skogs-Lap-

parne, ty de bo inerandels på ett enda ställe

kela sommaren, under det de låta sina rehn-

lijordar kringstryka i vilda skogarna. Men för

Fjell-Lapparna är detta omöjligt. Sådana

Lapp-nybyggare äro en öiVergång från her-

de- till landtlefnaden; och de, som villja se

landtlefnaden i sin barndom, de må gerna

resa till Lappmarken och betrakta dessas

lefnads&ätt*

Men af allt detta må ingen sluta, att

alla nu varande nybyggare äro Lappar till

sitt ursprung. NeJ5 det är en förvänd in-

bildning af allmänheten, att hysa så för-

domsfulla begrepp om Lappmarken. Man
tror i allmänhet, alt alla menniskor, som

bo i Lappmarken, äro Lappar. — Och des-

•fcrifvit, samt 5".to Fattig- Lappar, pS Lappaka

Htijoh, som ofva tiggeri både i Nornge och i

Sverige. Hit hora äfven Socken- Lappar, åeivill

säga, rackare och rackardiängar, hund', häst- och

Kattfläare, m. ni.

35

sä Lappar, det är sannt, de äro öhylsa*
de; men huru hafva icke fordomarne ned-
satt dessa arma eremiter ända nerom de
oskäliga djuren! Men det var det, jag vil-

le säga, att de flesta nybyggare i Lapp-
marken äro Svenskar och härstamma dels

från Venter- och N011 botten, dels frän An<:er-
niönland, ja till och med från Smålån],
Men i de norra Lappmarkerna, så^om i E-
ttonbekis, Juckasjerjri

s
till och med Jelli-

Varc, härstamma nybyggarne från Finnland.

Men icke desto minre pastär jag, att

inånga bland de äldsta nybyggen bJifvjt

valde af Lappar. Ty sa går del till, att,

om en Fiskar-Lapp bor vid stranden af nå-

gon sjö, så frågar närmaste nybyggare, hu-
rudant fiskvatten der är, om der finnes an-

ledning till ångar och 6kog, m. m. Och, då

Lappen öppenhjertigt berattar förhållandet,

strax år nybyggaren färdig, att &yna in

stallet; och, dä han anlaggt nybygget vid

sidan åf Lappens koja, så unnar han honom
knappt satta ut ett nat i sjön. Sålunda haf-

va åfven Lapparne haft f rsta och högsta

rösterna vid bestämmandet af kyrkoplatser,

och dervid har man förnämligast haft afst-

ende på ett godt rehnbete. Detta har jag

i korthet velat anföra, För att visa, huru o-

tjenligt både nybyggen och prestebord i
j

hån början blifvit valda.

f
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När och hvarest de första försök med
uppodlingar blifvit gjorda i Lappmarken,

det har jag mig icke så noga bekant. Da
SchefFerus skref sin Lapponica 1673, voro

ännu inga försök med sädesodlingar gjorda

inom Lappmarkens område. Högström,

som skref 17

—

f
ger oss icke heller några

pålitliga underrättelser om åkerbrukets för-

sta början i Lappmarken. Det är likväl

sannolikt, att åkerbruket började idkas i

början af förra seclet uti de södra och kan-

ske 20 är sednare uti de öfriga Lappmarks
församlingarna. I Jockmock funnos nybyg-

gare med åker, då von Linné reste der

1752.

$. 8.

Men det vet man med säkerhet, att

Lappmarken allt sedan Gustaf Vasa9 tid va-

rit laggd under Svenska kronan. Således

är all den mark, som der linnes, en kronano

tillhörighet, hvadan äfven så väl Kronony-

byggare som Lapparne betala en viss renta

till kronan för begagnandet af den jord, som
hvardera innehar, den förra för sin odlings-

mark, och den sednare för sin betesmark

Men detta beräknas icke efter vidd, utan

efter landels duglighet till rebnbete och bo-

tkapsskötsel

»5

§. 9-

Vkd nybyggets insyning förfares unge-

färligen pa följande sätt. Då en nybygga*

re ärnar inlaga ett stycke land af kronans

mark till uppodling och bearbetning, tager

han först en noga kännedom af landets e-

genskaper och förmoner. De omständig-

heter, som bestämma valet af ett sådant

nybygge, äro: umo naturliga ängar, hvilka

genast kunna inbergas till foder för 4 å 5

kor, häst och får m. m. I det skogiga

Lappland bestå dessa ängar merändels af

hömyror, hvarom redan är nämndt. I alla

fjelldalar är aldrig brist pä ängar. Der fin-

nas vallängar, starrängar m. m.

Q:do Godt fiskvatten. Dess halt utrö-

nes genom försök samt berättelse af Fiskar-

Lappar. Z'.tio Godt förråd pä skog, i syn-

nerhet tall. l\\to Åkermark, ehuru de äro

få, som befatta sig med eller ens kunna un-

dersöka dess duglighet.

§. 10.

Sedan nybyggaren sålunda inhemtat

kännedom af landet, begär han, medelst an-

sökning hos Landshöfdinge-ämbetet, en så

kallad immission, med anhållan om frihets-

ar till lättnad under nybyggets anläggning.

Så vida stallet icke förut blifvit synt af nä-

1
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gon annan eller annars till serskildia be-
hof beslamdt, sn villfares denna begriran

och Landshofdingen utfärdar immission å be-
lörde nybygge samt gifier sökanden ute.

slutande rättighet, att begagna de förmoner,
som till nybygget höra. I följe deraf be*
ordras en Länsman och 2;ue nämndemän,
att pä nybyggarens anvisning insyna samt
i protocoll införa de serskildta ställen med
deras benämningar och egenskaper, hvilka
framdeles vjd nybygget kunna begagnas,
Fi^kvatten begränsas med någon vik, udde el-

ler elf. Angarne bestämma? efter vissa i

skogarna kringspridda myror och värderas
af synemännen efter deras gräsrikhet. Den-
na värdering sker efter ögonmått och erfa*

renhet, hvarigenom de ungefärligen kunna
bestämma, huru stor v idd med derefter propo<»
tionerad gräsrikhet kan gifva ett hästlass hu f

och derefter sker hela beräkningen. Till ett

kofoder läknas 5 hästlass. Ett hästlass li-«

ha med 5 lehnlass. Fä en häst räkna*
nian 10 lass; pi ett far 1, på en get äfven*

$ä.

Efter syningen börjar nybyggets bear-
betning. Att sätta sig ned i en ödemark, är

i sanning ett värdigt företag. Det fordrar

heha, munterhet, rädighet och tålamod.
Det nödvändigaste vid ett sådant värf är

fiskredskap, såsom: nät och not m. ui. vi-

C7

tlaie häst, några kui, far, getter, > xor, Ii-

ar, skära, knif, eldstål och andra husgeråds-

gaker. De, som äro fattiga, börja med en

lappkoja. Under sommaren fiskas dagligen.

Tvär bergningstiden kommer, arbetas efter

hand; men magen, som alltid kräfver sin

rätt, tvingar dem att söka fisksjön. Och,

fa de icke fisk, då är det snart ute med

dem. Äro ängarne långt borta, så flyttar

nybyggaren stundom dit med hela hushållet.

Om hösten fiskas; om vintern fiskas och jagas.

Sålunda går det ena aret efter det andra;

men fiske och jagt upptaga hans mesta tid.

Det är nödvändigt, ty fisk, kött och mjölk

äro hans enda spis. Far han fisk att byta

sig till litet spannemål till bröd, sa år det val;

men, hvar om icke, så lefver han utan
;

En del äta väl barkbröd; men de andra 1

synnerhet i norra Lappmarken, lefva held-

re utan,

§. 12.

I anledning af sä tryckande omstän-

digheter, drar det länge ut, innan nybygga-

ren kan eona sin uppmärksamhet at åker-

bruket. Och, då han ändtligrn skall gn-«

pa sig an med saken, så fattar han en yxa,

spade eller hacka och börjar rödja, sa godt

han kan, mellan stenar och träd. Ol kar

han med ett fjerdedcls tunnland, .a far del

väl Leio deivid tills vidare. Han gudei dug-

k
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tigt, sär tjockt och skördar 5 :le kornel.

Den fatliga skörden måste han äter släpa

flera mil Ull qvarn. Mjölet användes till

bröd och vällingar. Vattgröt är en högtid-

lighet. Smör, mjölk, ost, fet lisk och fett

kött äro hans hvardagsrätter. Sådunt är

vanliga förhållandet med nya uppodlingar

i Lappmarken,

Imellerlid äro många vackra försök

med sädesodlingen gjorda i Lappmarken, d©
der nogsamt öfvertyga oss, att ett åkerbrak,
afven i Lappland, då det rätteligen hand-
hafves, aldrig lemnar odlaren obelönt. Ty*

jag vill ej nämna Asele, Lycksele och Ar-
vidsjaur, hvarest ing*en tviflar pä möjlighe-
ten och föraionen af ett åkerbruk. Der
sår man hade råg, korn och potates till

husbehof. I A^ele och Lycksele finnas till

och med förmogna kornbönder. Ända opp
i Sorselet, 20 mil från hafvet, gifvas nybyg-
gare, som skörda 30 tunnor spannmål om
året. Trettio tunnor anses för en bagatell

af söderländningen; men det är tillräckligt

för en Lappmarksbo, som alltid äter mera
sofvel, än bröd.

Arjeplog är nästan den daligaste spann-
målsort i hela Lappmarken, Presten sår ett

skäl korn. Der ätesäfven barkbrrd. Der äro

39

de fånigaste nybyggare, ej (lera än 50 till

antalet. Ilvaiken klimat eller jordmon äro

der sämre, än på andra ställen; men der

finna6 de bästa fisksjöar! I Jockmock har

man också fiskat och jagat och gör det än;

dock sköter hvar och en tillika sin lilla jord-

torfva. Nybyggarne der äro både flera till

antalet och förmögnare. Der ätes antingen

rent eller ock alls intet bröd.

Man skulle väl tro, att, ju längre norr-

ut man kommer, desto sämre skulle det blif-

va i anseende till åkerbruket. Men det

förhåller sig icke så med Gellivare. Der

finnas många förmögna nybyggare.

I Juckasjerfvi äro äfven nybyggare,

och såsom Finnar lära de nog förstå sig pä
sin sak. Juckasjerfvi socken lärer annars

ligga högre än någon annan i Svenska Lapp-

marken, öfver 1500 P. fot. Men, som der,

enligt Prof. Zetterstedt, vexer granskog, än-

da till Torneå träsk, så tror jag, att man

bör hafva god förhoppning.

Enontekis tyckes ligga för högt opp i

1101 den och för långt från hafvet, för att

blifva en spannmåls-ort. Likväl skall der

vexa korn under de små fj elibergssidorna.

$. 14-

Men ännu är ett ställe förbigånget, som

icke bör förgätas, jag menar Qvickjock,

ett mönster £01 alla fjelldalar* Qvickjocks
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Capell ligger 50 mil från hafvet och en

lialfmil från fjellryggen. H vem skulle tro,

att ett snlle, så nära ijellarna, hvars half-

va vegetation består af Ijellvexter, skulle

frambringa säd? Likväl har man der idkat åker-

bruk vid pass i 50 år med mer och minre fram-

gång. Man har utrönt, att der vexer säd, sa

ofta den vexer på andra ställen i Lappmar-

ken. Men, har det blifvit oar i Lappmar-

ken, sa har Vesterbotten delat samma ode,

— Dock, for att visa, huru mycket det kom-

mer an på åkerbrukets rätta skötsel, äfven

i det fjelhika Qvickjock, far jag anföra föl-

jande*

§. 15,

Trestbordet i Qvickjock besåddes pä

1800 talet med en tunna korn och gaf un-

gefärligen 5 tunnor i afkastning. Men, da

stället 1806 hade kommit under Commini-

ster Laestadii vård, hade prestbordet, år

3815 1*U exempel, vunnit den förkofran, att

det äfven nu besåddes med en tunna, men

gaf 8 tiU 12 i afkastning. Före Laestadn

tid bestodo åkrarne af oregelbundna stycken

på torra backar och ne l^rafna under sten-

rosor; men han jemndde tegarna, undanröj-

de stenar och buskar och Jjide åkrarna

plöjbara.

Jeinnlör följande tabell.

Not
Ko b

K*l,
Ros
Gai.
Sko
Öiti

Sko
Kry,
och
Kal 6
Koh

För
slmf

B
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Tub. IT, sid. g o, § 15

Quickjocks Prästbord.

Maa
Af bantning.

Stridt.

För ar i8»3

Notstycket
Kobolmeo
Kålg,5rdasidan -

Rosbacken
Gaml. Gården - - -

Skogsgärdet -

Öatra Kryddftårdstegen.
Vid vinter-

Suinm a -

För år 1814-
Rosbacken ocb
Snaåstyckena

Skogsgardet
Kryddgården
ocb Gaml. Gården
Kålgårdssidan - - -

Kobolmen - - -

Vid vinter-

Summa -

For de andra åren är

sknfven.

yr

t»

kappar -

Uo - - -

dito - - -

skal kDesaa 3 hogländ^-

kappanta stycken blefvo

dito /ekad. af torkan

kappar - - • •

åken föll - - -

skäl. Summa -

kappar

dito

16

,8
sol

9
!

971

H
c
3
3
CO

00
TT
CJ.

Lett.

H
c
a

CO

1

2

1

-i ^.

30

20

6
2

in
T*

dito - - 19
dito ----- ' 30
sken föll - - - • •

—
ungefärligen. Summ a \ IQ?

1

1

11

str

2

2

1

2

2

1

1

41

41
3

idt

4

*I-

2.!

3

1

— l

1

4
6

lätt

-

—

3*

—
. ..^ 2
-

—

7— 7
£ 6

3

3
7

blott upptecknadt utsädet- men afkastuingen ar ej upp

Fiteä Stad den 18 December iflaft.

C. N. L^sladiua,
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$. 16.

I Qvicbjock finnes åkermark af tvånne
*lag, Det ena slaget består af torra backar,
bevexta med gran- och tallskog. Jordmonen
ar röd, sandblandad mojord. Den är ma-
ger och fordrar mycken gödsel. Samma
slags jordmon är allmännast i hela det sko-
giga Lappland. Under torra somrar för-
torkar säden pä sådan mark, men ger dcck
nöjaktig afkastning med ymnigt regn.

Till det andra slaget höra de så kalla-
de Elfsbackarne, Deras yta höjer sig vid
pass en famn öfver den framflytande elf-

vens. De bestå af en bördig och ganska
lin sandmylla, tillkommen genom flodens
översvämningar. Denna låga, herrliga ängs-
mark utgör omkring ^ quadratmil och pry-
des af omvexlande björk-, ålder- och pilsko-
gar. På hela den slätten finnes icke en sten.
Vill man begagna den till åkermark, så plö-
jes den med rist och plog i raka tegar. I

anseende till myllans jemna fuktighet vexer
kornet långsamt och mognar sent, men "if*

ver under torra somrar den herrligaste af-

kastning,

$. 17,

Ett förvånande bevis på denna sandmyl-
las bördighet inhemtas af följande. På 2:ne
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lika stora åkertegar (jag minns ej deras vidd)
såddes i början af Juni 2:ne kappar korn
på hvardera. Brädden lufvade sig vid ro-
ten såsom råg, så att man ibland kunde
räkna 10 till 15 strån från en enda rot.
Halmen rann opp till 2 alnars höjd och
kröntes af stora ax. Redan kom den för-
sta Augusti, och dessa tegar stodo i sin blom-
ma; den 15 kom, och der fanns blott en
halfmatad kärna. De hvitnande snötoppar-
ne i norden och den klarnande himmelen
började hota. Man skördade det lilla man
hade, som var matadt; men de tvänne te-
garne Iemnades orörda. Lyckligtvis pas-
serade jemnatterna med mulen himmel, och
tegarne stodo 8 dagar till. Då var det en
vällust att skörda dem. Skylame tröskades
serskildt, och tegarne gåfvo 22 skäl stridt
torn hvardera, samt 2:ne skäl (ett skäl är
lika med -£ tunna) sä kalladt lätt korn, det
är: 43:de kornet! Flera sådana tegar plöjdes.
De gåfvo alla rika skördar, i synnerhet un-
der torra somrar. Men hvad hade de för
öde efter sal. mannens död? De vanvårda-
des. Ogräset tog öfverhand och förqväfde
brädden i dess uppkomst, och de gäfvo knappt
hälften af sin förra afkastning. — Vare
detta nog till bevis pa hvad vill ja, kunskap
och förmåga, att allvarligt gripa sig an med
saken, förmå fiamför lättja och fåkunnigheh

03

§. 18.

I Oviclc jock planterades åtskilliga grönsa-
ker för köket, såsom: morötter, rödbetor,
palsternackor, spenat, sallat, inat-rliabarber

9

kal-rabbi, in. vi.

Potates*b'öra högeligen recommenderas
i hela Lappmarken. Det är aldrig exem-
pel på, att potates-odlingen fullkomligen
misslyckats. I Qvickjock gaf potatesskör-
deniorde kornet. Jag raknadeibland 80 sto-

ra potates på ett enda stånd; att plocka kap-
pen full af 2 stånd, var icke ovanligt. I Ar-
jeplog har Prostinnan Sundelin skördat 60
tunnor potates i detta är, 1822. Ar 1820
om våren uppröjde jag ett stycke land med
spade och hacka, oläpade dit gödsel -^ mil

på bår och korgar och satte 6 kappar po-
tates. Hela arbetet hade jag alldeles ensam
fullbordat på 8 dagar. Nu hafva mi-
na föräldrar der skördat 5 tunnor potates i

detta år.

g, ig.

De flesta nybyggare sätta väl potates;

men huru mycket? — En kappe, ett skäl,

en half tunna, högst en tunna. På den lån»

ga vintern stryker hela skörden med i hus*

hållet. Omvåren komma detill prestgården

och tigga nytt sade; och, få de icke, så är

1

i

v

'



v

94

det mttSaåah ute med potatesodlingen del
aret. — Dock icke alla så. De gifvas, som
hafva egna källrar och ega potates hela å-
ret om. Och hvad är icke det för en red.
har vara i ett hushall, serdeles i det sofvehi-
ka Lappland!

§. Öo.

Iiofvor vexa i Qvickjock ända till half-
piinds vigt. Man har funnit, att ruttet spåtU
mådd är deras tjenligaste joidmon. Afven
kålrötter gåfvo en ymnig skörd. Sockerar-
ter planterades ock. De vexa, men komma
val icke till mognad. Ovibkål plaritetaåesi
Qvickjock af sal. Comminister Lacstadins.
Det lyckades. Han skördade ett år 5 mar-
kers kålhufvuden. Man ser deraf, att Ovick-
jock blandar söderns vextahter med" snö-
fjeilens krumpna dvergar.

Såsom exempel på QvicLjocks fjelMJka
vegetation får jag anföra några fjellvexter,
som gå frän fjellarna ned i björk- och gran-
skogarna omkring Qvickjock. B, efter den
anförda vexten, betyder, att den går ned i

björkregionen, C, att samma vext går ned
och vexer i granregionen

3
T, i tallregionen.

Veronica alpina L< B. G.
Pinguicula alpina L. B. G. T.
Phleutn alpinum L. B. G. T.
Agrostis alpina WiJd. B. G.
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Aira stispicata L. B. G.

Poa alpina L. B. G. T.
Poa läxa Wild. B.

Alchemilla alpina L. B.

Diapenzia lapponica L. B. G.

Primula stricta Horn. B. G.

Azalea procumbens L. B. G.

Gentiana nivalis L. B. G.

Angelica archangelica L. B. G.

Juncus trifidus L. B. G.
— triglumis L. B. G.
— biglumis L. B.

— parviflorus Ehrh. B. G.

— spicatus L. B. G.

Tofjeldia boreal. Wahlenb. B. G. T*
x

Epilobium alpinum L. B.

— b fontanum Wg. B. G. T,

Rhccum digynum Wg. B. G.

Rhododendron lapponicum Wg. G.

Menziesia cserulea Sw. G. B.

Andromeda hypnoides L. G.

Arbutus alpina L. B. G.

Saxifraga cotyledon L. B. G.

— — oppositifolia,

— — nivalis,

— — stellaris/

— — casspitosa,

— — cernua,

petrcea B. G.

aizoides B.

Silene acaulis L». B.

Stellaria crerastoides L, B* G.

t
i
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Lychnis alpina L. B» G.

Crerastium alpinum L. B. C.

Totentilla nivöa L. B.

Thalictrum alpinum L. B é G.

Draba hiita L. B. G.

Candamine Lillidefolia Le B. C*

Arabis alpina L. B. G.

Astragalus alpinus L. B. G*

Sonens alpinus L. B. G,

Hieracium alpinum L. B. G*

Serratula alpina L. B. G. T.

Gnaphalium alpinum L. B. G.
— — supinum Wild. B. Öt

Erigeron alpinum L. B,— — uniflorum L. B. G*

Tussilago frigida L. B. G.

Viola biflora L. B. G.

Carex capitata L. B. G. T\
— lagopina Wg. B. G*
— ustulata Wg. B.

— alpina S\v. B. G.
— atrata L. B. G.— saxatilis L. B. G*
— pulla Good. B.

Salix lanata L. B. G.

— herbacea L. B. G.
— reticulata L. B. G.

«— myrsinites L. B.

— arbuscula L. B. G. TV

Rodiola rosea L. B. G. etc

V
§. ci.

Fjelldalar, dylika som Ovickjocks, finnas
i alla Lappmarker med mer och minre för-
inonlig local. Om ock alla dessa ljelldalar
icke kunna, i anseende till fjellames infly-
telse, frambringa säd, så skola de likväl all-

tid blifva förmotiliga itlr boskapsskötseln i

anseende till sin grasrikhet. Det är o-
troligt, med hfilken hastighet vegetationen
uppdrifves i dessa dälder. — Jag har sett

Vissa grässlag, till exempel tuftateln (aira

c£spitosa), uppnå manshöjd på 6 veckors
tid. Jag har sett hundfloknn (aconitum se-

ptenmionale) uppränna 4 alnar i höjden
på en rhånad. Det ar dock ett nöje att

»kåda dessa nordens praktvexter. Huru
stolt reser sig icke den bladrika tolcnn (son*
chus alpinns) med sina himmelsblå blom-
spiror; den silfrerfärgaoe borsttistcln (car-

duus heterophyllus) med sina ptirpurfärga*

de kronor; det aromatiska paska (angelika

archangelica) med sina hvitstrålande para-
äoller och den yfviga struth-onokehi (os-

munda »trathiopteris /,.)' — Dessa jättar

bland örtvexter vittna om Ovickjocks yppi-

ga vegetation,

§. 22.

IVIen ännu nngra ord om nybyggarnas
odlings -Sdtt. Om virilern mackas gödseln i

I
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stora klimpar, hvJIka srenfru«na föras på å

ma sam t kastas har och der pä s nbra

vorna. De sönderhackas om våren, utbre-

das och gömma6 i jorden, som vändes med
spade och plo. I Lappmarken brukas den

ödrifN
inan icke

" LaPP^arlcen l knappt nog i hdå
\ esterbotlen. Höpst sällan pl

nybyggare träda sin åker eller la

plägar någon
den

lind a. Svedjande och sående af
gg*
vinterrag

van lipa Norr läudiskia plogen, som vänder at i

t r n i • «• *

ar mig veterligt icke brukligt i Lappmar-
ken. Annars odlas vipterråti d e sen sida. Vidare harfvas åkern och hesas

temligen »jocLt. Säden nedmyllas med hand>

graf eller grafharf. Ungefär 8 dagar der-

efter, dä gräsen börjat gro, plägar man lin- I
köl ° ~*u" "°"" °™™i

f

«»»• *« regniga

drigt öfverfara åkrarna med ri/por eller I
1°™** ^ f^^; ^r den skjutit för mycket

Lappmarkerna. Man har äivefa gjort f'r-
feök dermed i Qvickjock, och den har lyc-
ats under tor

krattor. Merändela ar saniugstiden slutad

pa en vecka. Fotates sättas litet sednare.
Man gör hankar, G quarter breda. Få dem
sättas halfgrodda 6ädespotates, vid pass en
halt aln frän hvarandra. Fotatesakern ren-
sa? från ogräs midt i sommaren, ehuru det

ta icke alltid sker sa ordentligt.

m, m en icke hunnit mogna. I Lyck-
sele har aflidne Kronofogden Lindahl piort

fö

tel

iso k me< myrd i k ni n gar, c c

i^inaani g)
h efter b t ra t

se skolade hafvo lyckats val. Och hvar«

före skola icke myrorna i Lappmarken ku n-
a bringas till fruktbarhet, ta väl som på

andra stallen? Lat ,ara, att torfmoss.tu

c paenum), at sig sjclf iemnad, i anseende

lä

§ 23-

Om hösten aitages säden med skära

till den korta sommaren och nga ostva-

gges i kasar första natte n ed an sattes

tan, icke så snart kan bringas till förrutt-

nelse, h vilken förvandling hålles för vara

det förnämsta villkoret for hans frugtbar-

hef men kan man icke genom tillhjälp al andraden i skylar, hvilka efter torkningen exas,

å. ä. sädeskärfvarne påtröskas lindrigt, hvar- I
™ eö *} P a^ynda deivna p,oce ? I Lappmer

efter de, sedan det mesta afiallit, förvaras
till vinterkölden, då eftertrö&kcingen sker.

Votates, rötter, rofvor m. m, inbergas sed

ken är ingen brist på vanlig obrunnen häst-

gödsel, «ophö.*ar och uiin. D*>t är otvif-

velaktigt, att en blandning af allt detta jem-

aare på hösten eller mot slutet af Septett,. I
te mo" e

J

1 tUuUe "»•*««*•*«*« de» herrliga-

i t-a" ?t .. i •
. , . fite porlsel. Tat» tror. att detta skull* mi»d-ber. Då ny åker upprödjee, sker det med

föga urval. Akrarne pläga gödas hvart an-
nat år. Hvad vcxelbruk betyder, det vet

Ste gödsel. Jag tror, att detta skulle med-
f n ra större ga^n i en fi&iiitid, iin att

göda torra och steniga backar, for att be-

främja giä6vextcn. Sä bruka de flöbia iui

I

ti

i

i
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för liden i Lappmark en använda sin göd-
sel. Därmed hålla de pa årligen, tilldeso

de slutligen gömt alla smärre stenar och
fyllt alla ojemnlieter med idelig gödsel.

§. 24.

Detta är uppodlingarnes närvarande
skick i Lappmarken. Och är det väl un-
derligt, om ett åkerbruk af sådan beskaf-
fenhet ännu icke gifvit 6å lofvande resul-
tater? Ty, om man erinrar sig, hvad som
från början bestämt valet både för äldre
och nyare nybyggen cch derrned jemnför
det sätt, hvarpå de usla åkerlapparne sedan
blifvit handterade, så finner man allt för
tydligt, att ett åkerbruk af sådan beskaffen-
het icke kan gifva sin tillbörliga afkastning*

Och deraf slutar den enfalldige nybyggaren,
att åkerbruket icke är lönande Men det
är förlåtligt af honom, ty han vet icke bät-
tre.

Häraf kan man med skäl sluta, att å«

feerbrukets försummande och vanskötsel
härrör, dels af den från uråldriga tider pä
efterkommande fortplantade och likasom
ärfda kärleken för jagt och fiske, samt mak*
lighet och herdalefnad, men förnämligast

deraf, att verkliga formonen af ett åkerbruk

101

är bland de flesta misskänd. Nybyggame
äro äfven i denna dag så intagne af fi&Le

och jagl, att de sysselsätta sig derrned he-

la året om, icke slåttertiden undantagen,
och arbeta snart sagdt både natt och dag,

äfven då naturen vägrar dem sin välsignel-

se. Deremot hysa 6omliga ett verkligt

misstroende för åkerbruket. De anse det

knappt vara mödan värdt, att nedlägga nå-

got arbete derpå; ja! de anse det till och
ined under en karls värdighet att befatta

sig med sådana amåsaker, hvarföre många
a£ dem lemna åkerbruket att skötas af qvin-

rior och barn, under det de sjelfva ströfva

kring skogar och fält.

§. 26.

Men nia hända, del icke är rätt, att

Itasta en så ofördelaktig skugga på alla.

Må hända hafva många en god rillja, att ar-

beta och apa efter så godt de kunna. Men
hvad kunna de göra? De tryckas af medel-

löshet och fattigdom. — Det är icke sä lätt,

att sätta sig ned i en ödemark med 2 tom-

ma händer, utan medel, utan redskap, utan

kost att lefva med.
Jag känner mänga ynglingar i Lapp-

inaiken, som, af bri-ftC på medel, hvaiken

kunna träda i äktenskap, eller anlägga ny-

byggen, ehtiiu de gerna vore hugade der-

till. Ty, oax de filtade si^, hvaiuied skulle

1

-



I
1

102

ae 3-fva i en ödemark, der de med yxan i
handen må te börja med att rödja opp el%
rum för ein hustomt? — Mannen lcan haf-
va <jent såsom dräng i (lera ar. Han har
årligen fortjent en omgång kläder, dem han,
»841 ut efter hand. Han har fått 20 R:d i år-
Jig Mit; aro de i behåll, så gå de åt p^
hrölloppsdagen; brukar han tobak, sä ha;
han icke en styfver till öfverlopps. Henne
tom qvinna har man icke att räkna på, ty
all hennes egendom bestar i några omgån-
gar kläder. £> e hafva redan nött blommar?
af sin ålder i andras tjenst. Nu anträda de
livets bana på egen hand. De sätta sig
ned i en ödemark. Da måste börja med e^
]appkoja. Deras fattiga anhöriga gifva dem,
ett par getter, en ko, några får; det ärall den
handräckning, de kunna gifva dem. Imel-
lertid börja de arbeta, bo och bygga, sa godt
de kunna. Men de måste hafva mat för
dagen, och den skall hemtas m i^ksjön, som,
plägar kalla.: "V&r Herres visthus» De
vilifa laga folk till hjälp, alt timra koi;
men de hafva icke penningar. De villja lå-
na, men hafva in -en credit. Sålunda föifohia
ofta ett godt andarna! af bi-jst på ti foder
liga medel.

Men ponera, att en upprigtig mcnni-
skovän räckte dercsa villrådiga contrahönlei

103

ön hjelpsam hand och föresloge dem föl-

jande villkor: Jag ger eder ett nybygge
till everldelig egendom för eder och edra ef-

terkommande med det villkor, att J arbe-

ten, bebyggen och uppodlen detsamma ef-

ter yttersta förmåga; hvad menen J, skulle

de icke antaga anbudet? Ja; skulle man sva-

ra: Hvem vill icke bafva nybyggen till

skänks? Men, om ock någon vore nog en-

falldig, att låta uppodla nybyggen, blott för

att skänka bort dem; hvad hade han för

tack derför? Eller huru skulle dessa ny-

byggen användas till båtnad för staten? Ty
icke är hela Lappmarken uppodlad derm^d,

att en och annan privat man uppsätter nå*

gra nybyggen.
Härtill svaras: en sannskyldig menni-

skovän gör detta utan anspråk på belöning,

endast med den tillfredsställelsen, att hafva

lindrat medmänniskors lidanden eller be-

främjat deras frän komst. Att sådana ny-

byggen skulle blifva till båtnad för staten,

det skall nedanföre visas. Jag vill itueller-

tid anmärka, att ett sådant företag är redan

lyckligen börjadt, af den i Nonland så

ömt saknade Friherre Hermelin.

§. 28.

Hermelins princip var ungefärligen den-

na: Han visste, att i Lappmarken funnos li-

ka jernbergi men der fattades folk vid be-

f
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arbeluingen i grnfvoina, dei fattades ock
folk viå transporten. För att aflijelpn den
na olagenhet, ärnade han plantera folk om~
fcring grufvurna och på vägarna. Han lät
syna in nybyggen här och der i skogarna
både likt och olikt. Han byggde hus och
gärdar, besatte dem med åboer och ga£
dem några kor och litet spannmål att bör-
ja med; ined ett ord: han gaf dem allt ut-
om egande rätten; och det var redan nog,
att förfela ändamålet. Ty man må sä-
ga hvad som heidst om egoismen, såsom
bevekelsegrund för handlingar, det ock
sjelfva religionen fördömer, &ä är dock thy
värr, om man rätt betänker saken, det lilla
ordet jag, med allt hvad dertill hörer un-
der namn af min och mitt, den starkaste drif-
ijedern till all verksamhet här i verlden.
Och här, i detta afseende, måste den hyllas»
om det skall blifva någonting af.

Se på den vanlottade, som icke rår om
en jordtorfva, han arbetar pä, om icke i

hans charakter framlyser en stämpel af
liknöjdhet,^ tanklöshet och dumhet, att
jag icke ma säga slafviskhet. Han lefver,
som hvar dag skulle vara den sista. Pen-
ningen nr hans Gud och krogen hans pa-
radis! Men så är det icke i höga norden,,
Lifvad af en stolt frihetskänsla, bearbetar
landtmannen sin egen jord. Han gifver tifver-

heten den skatt, som vederbör, pre ten sin ti*

onde och hvar man den rätt, som honom till
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Icoimner, och, när han det gör, så lefver han
nöjd; ty han är en man för sig och fruktar
för ingen. —Men — för att återkomma
till ämnet — Friherre Hermelin fick ny-
byggare pa sina nybyggen, så länge han
orkade underhålla dem; men, knappt föll
den ädelmodige mannen ett offer för sin
patriotism, förrän många bland hans rybyg.
gare började echapera, af fruktan för en
strängare patron. Somliga rymde till Nor-
rige med bäde boskap och bohag. Somli-
ga sökte sig nya och egna bostäder o. s. v.,

så att efterträdaren fann mänga bland des-
sa nybyggen öde och tomma. Imellertid haf.
va dessa nybyggen gjort mycken båtnad i

den Lappmark, der de blefvo anlaggda.
Och mera hade säkert blifvit, om den salige
mannen hade fatt fortsätta sina anläggnin-
gar. Många af dessa anläggningar såldes
af den sednaste privata innehafvåren från
bruket till de mesthjudasde.

§• 29.

I anledning af dessa åtgärder, jeinn-

förda med Lappmarkens närvarande skick

och nybyggarnes fattigdom, torde hvar och
en kunna inse nyttan och behofvet af det

allmännas handräckning, till befrämjande

af Lappmarkens uppodling; livilket ja<j

ock vägat tålLa i hosföljande Förslag.
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Förslaget innehåller en anvisning %i\\

en nybygg- scholas anläggning i Lappmarken,
h vilken så skulle organiseras, att den, i bör-
jan understödd af det allmänna, sedermera,
vore en borgen för Lappmarkens vidare upp.
odling, sa länge något odlingsbart vore öfrigt.

Jag underkastar mig höga vederbörande*
högt upplysta omdöme, huru vida. jag lya-,

täts i denna framställning.

>sh/g till en Nyhygg-scholas (inlägg-,

ning i Lappmarken^ eller anvis-
ning, att på allman bcJ.ostnad
htfrämja allmänna uppodlingar i

nämnde landskap till båtnad for
staten.

TJ-^ifvad af den ynnestfulla uppmuntran,
livarmed Högloflige Riksens Ständer och
öfriga patrioter alltid gått hvarje välment
bemödande för fäderneslandets väl till mö-
tes, vågar jag slutligen till deras högt upp-
lysta bepröfvande i ödmjukhet framlägga
ett förslag, för hvilket jag, i anseende till

sakens goda syftemål, utbedjer mig någon
uppmärksamhet samt ett mildt bedömande,
i afseende på de bristfälligheter, som kun-
na framte sig vid sjelfva ämnets föredrag*

pingssätt.

Ifrån uråldriga tider hafva Sveas äro-

rike Konungar, ofta midt under krigets lå-

gor, icke undandragit sin segerrika arm frän

fredens trefliga yrken. De hafva, jemte hvar-

ja redlig Svensk undersåte, förenat sina be-

mödanden till befrämjande af landets ril-
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manna uppodlingor, såsom grundvalarne och
kärnan för likets ttyrka och bestånd: och.
a icke mime slöjder och vetenskaper, ån

landlmanna näringar njutit så högtidliga
vederrnälen a{ vår n. v. AUernådigste Kon-
uugs^ nådeiika hägn och landsfaderliga
omvårdnad, så har jag, med afseende derpå,
icka dragit i betankande att framlägga föl-

jande korta uppgifter, hvilkas användbar-
het jag i tröhtefull tillförsikt hemställer
lill do sakkunniges hugat upplysta bepröf-
vande.

Det är allom nogsamt bekant, hurule-
åes vilda och dystra ödemarker ännu hölja
dessa nordliga länder. Det är ock icke miu-
re kunnigt, att ödemarker, kärr och moras
icke allenast icke bita det samhälle, inom
hvars landamar^n de är© danade af Försy-
nen, utan fast mer utöfva ett skadligt in-
flytande pä näslgrähsande länders frugtbar»
het samt menniskors heha och välstånd.

I anledning deraf har jag uti ofvan-
atående afhandling, så mycket i min förmå-
ga stått, velat teckna Lappmarkens bildning
och naturliga beskaffenhet. Jag har tillika ve-
lat gifva en vink om de förmoner, som naturen
der nedlagt till begagnande af en idog men-
niskoarni, och har äfven, efter min svaga
förmåga, dels af pbysiska och naturalhisto-
riska grunder, åeU ock af de rön och för-
sök, hvilka redan blifvit qjorda med van-
liga säcJesailer och jordfiugter inom Lapp-
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markens områdö, velat visa möjligheten och
Jörmonen af allmänna uppodlingar i nämn-
de landskap. Och ändtligen, sedan jag i

korthet sökt vi a uppodlingarnes närvaran-
de skick i detta laud och dermed jemnfört
deras oförmögenhot och fattigdom, hvilka
detta vigtiga värf tillkommer: så har jag i

anledning deraf sökt visa behotvct af det
allmännas handräckning, och äfven detta är
en sak, hvilken jag i ödmjukhet hemställer
till de sakkunnigas högt upplysta bedöman-
de.

Slutligen återstår den angenäma plig-

ten, att visa, huru de medel, hvilka möj-
ligtvis i en framtid komma att anslås till

uppodlingars befrämjande i Lappmarken,
bäst och säkrast kunna användas till vin-

nande af ett för samhället så nyttigt anda-

mål: Lappmarkens uppodling och befolk-

ning.

$. 1

Da utaf ofvan anförda afhandling in-

heintas, huruledes ynglingar af båda könen
oftast af brist på medel äro nödsakade att

afstå frän nya nybyggens anläggning, så är

det äfven klart, att, om sådana unga, drif-

tiga och beskedliga personer hugnadeä medl

uppmuntrande understöd, hvarigenom de

blefve iståndsatte, att lifnära sig under det

strängaste arbetet vid sjeifva nybyggets an-

I
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läggning, eller oct deSRa medel, till undvl
kände af missbruk, ifall de lemnades till
deras egen disposition, directe användes till
nya nybyggens anläggande, h vilka, sedan
med deras uppodlingar vore så vida kom-
met, att de kunde föda sin man, finge af der-
till skickliga personer tillträdas mot förbin-
delse af ett visst antal dagsverken om året,
hvilka dagsverken äter användes till nya och
flera nybyggens anläggande; och vidare fot-
unnades dessa nybyggare sä mnnga frihetsar,
att summan af de dagsverken, hvilka af des-
sa nybyggare under den tiden, utan känbart
betungande för dem sjelfva, blifvit utgjorde
uppgingo mot beloppet af de kostnader,
livilka af kronan bliivit använda vid sjelf-
va nybyggets anläggning: då skulle visserli-
gen icke allenast landets uppodling och be
folkning omedelbarligcn befrämjas genom
sådana af det allmänna vidtagna nyttiga åt-
gärder, utan äfven kringliggande äboers en-
skildtainteresse ocb omtanka. "enom upp.
muntrande efterdömen, väckas till en driftiga-
re bearbetning uti en af Lappmarkens in-
vånare hittills nästan vanvårdad näringar
gren. 6

§. 3.

Mer, innan jag framlägger egna upp-
gifter, vill jag anföra, hi-ad som redan för
femtio år tillbaka blifvit tänkt och skrif

1 11

Vet i detta ämne, i anledning af en afhand-
ling, införd i Kongi. Patriotiska Sällska-
pets Handlingar ar 1771, 2:clra stycket.

Sedan författaren till denna afhand-
ling, Herr Fr, Tryxel, i korthet visat upp-
odlingars möjlighet i Lappmarken, dels a£
de förträffliga odlings- oc!» ängslhgenheter,
som lörf. der haft tillfälle att be&e, dels
ock af de försök med sädesodlingen, hvil-
ka blifvit gjorda i Torneå och Kemi Lapp.
marker, samt äfven, till bevis på regerin-
gens landsfaderliga omsorg för ödemarkers
Uppodlingar, citerat Kongl. Kungörelsen af

den 20 Novetnb. *74 ! » hvarest hvar och en,

som anlägger nybyggen i Lappmarken, för-

säkras om egande rätten, samt 10 frihetsår

fråa alla personliga utgifter; sS visar förf.

äfven de hinder, hvilka afskräcfct, så väl rika,

som fattiga från sädana företag, nämligen,

att de rikas förlagskostnader knappt kun-

de betalas pa en mansålder, och att unga
contrahenter bland allmogen icke vågade

gripa sig an med saken i anseende till me-
dellöshet.

I anledning häraf slutar förf. till nöd-

vändigheten af det allmännas handräckning.

Han anför såsom exempel de uppodlingar,

hvilka Konungen i Preussen låtit anställa

på allmän bekostnad, dels genom contant

betalning till entrepreneurer, dels oc'c ge-

hom arbetscommenderingar ur värfvade re-

gementen; men förf* anmärker tillika, att

,
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uppodlingar, efter d«nna metbod, i t ,l e lät*
sig göra i Lappmarken, i anseende till ny-
byqgarnes aflägsenhet från landsbygden och
den deraf följande svårigheten vid provi-
ant-transporten. Slutligen framlägger EoU
fattaren sitt förslag med följande ord."

"Om jag ponerar, att kronan i 15,
högst 20 år skulle årligen bestå några och
50 tunnor spannmål samt 600 daler k mit
i penningar; men kronan deremct efter 6 års
förlopp kunde börja att indraga 6.te året
18 daler, 7:de 56, 8:de 54 daler ktmt och
så vidare i ständig progression, och efter lö
a 15 år^ kronan kunde börja att indraga
fpannemäl med flera contribntinner, så att
verket efter 20 års förlopp icke allenast
kunde berga sig sjelft, utan ock kronan
börja att vinna mer och mer uti inkoni.
sterne samt derjemte se ödemarkerna dä re-
dan med 80 eller flera inbyggnre försedda
och vara försäkrad om deras årlio a tillta-
gande i större och större mängd: nionne
jag icke då kunde säga, att kostnaden vore
dräglig, ändamålet vunnet, och nyttan sva-
rande mot omkostningarna?"

"Att den projecterade kostnaden kan
vara tillräcklig, är hvad jag nu först bör
leda i bevis. Dertill får jag betjena mig
af följande uträkning:"

"Jag föreställer mig. att 4 hushåll ut-
ses, som hvarje ar börja ny uppodling.
Hvaitdera af dessa hushåll bestås strax 1

tunnor spannemål och 150 daler k:mt. i pen*
ringar, eller £:ne kor och 2:ne får, som
för sagde penningar kunna i orten köpas.
När jag räknar lika på hvart hushåll, så
blifver utgiften första året 16 t:r spanne-
mål och 600 daler k:mt i penningar. Des-
sa 4 hushåll få andra aret 4 t:r spannemål
hvardera; 5:d e året få de 3 t:r; 4:de 2 t:r

och 5:te året en tunna, men få ej creatur
eller penningar mer än för6ta året. Häref-
ter bör med skäl supponeras, att de icke
allenast kunna berga sig utan vidare hjelp och
biträde, utan ock alt de för det 6:te årel kun»
tia betala personliga utgifter och vid i2:te,

hög*st i5:tonde, året kunna skattlaggas till

viss tionde m. m., så att dessa 4 första hus->

hall då kunna i det närmaste utgöra sä
mycket uti alla sina utlagor, som kan tvä-

ra mot 4 nya hushålls utrustande/'

"Som jag supponerade, att kronan stall

fortfara med 4 nya hushålls planterande hvarje

år och alla iå lika förmon, så blifver ut-

giften 2:dra året äfven 600 daler k:mt och
52 tunnor spannemål, inberäknadt hvad för-

sta årets utflyttning ännu bör få åtnjuta; 5;dje

året blifver utgiften 44 llinnor i 4 : ^ e aret

52 tunnor och 5:te året 56 tunnor, utom
ofvanberörda 600 daler årligen, när de för-

ra årens utflyttningar tilläggas på sätt, som
ofvan är omrördu Och, som ingen ut-

ilyttning, efter min gjorda e uppoeition, bör

1 -»1
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hafva någon lijelp och tillskott efter 5:te

året, sä komma kronans utgifter att, af-

ven för 6:te och följande åren, continu.
era med 56 tunnor spannemål och 600
daler k:mt i penningar."

"Häremot kunde kronan pä det 6:te å-

ret börja att indraga personliga afgifter för

de 4 första, som efter lindrigaste räkning,
å 44 daler på hushållet, gör 18 daler k :mt;
och, som det gjorda förslaget, 4 stycken hus-

håll, sedan hvarje år skulle tillöka person*
liga afgiften, så komme också 18 daler

hvarje år att tillaggas de förra, så att på
io:de året, frän denna afgifternas början, el-

ler i5:de aret frän det första nybyggets
anläggande, personliga afgifterna kunde va

ra 180 daler årligen. Pä det i2:te eller

högst i5:de året supponerade jag, att de
första 4 nybyggena kundeskattläggas, som jag

ock förmodar, att hvar och en lärer med-
gifva. Jag lärer icke taga så mycket, om
jag af hvardera hushållet dä begär 2 tun-

nor spannemål och 15 daler kant i pen-
ningar i ett för allt, eller andra persedlar

till ungefär lika värde; det gör således för

4 hushåll på i6:de året 8 tunnor spanne-
mål och 60 daler krm t. På samma grund
borde skattläggningarne hvart år gå för

8ig, så att på i7:de året kronan kunde få

16 tunnor spannemil och 120 daler k:mt
och så vidare, på 22 året 56 tunnor span-

nemål och 420 daler k:mt
;

hvilka, samman-

%

\

I

a



Tal. Ill, siä. lig, §. 3-

tunn-or

Efter denna beräkning skulle summan af omkoatningarne utgöra 736 turnor spanneroål ocb 9070 dal

eedan de efter hand blifna nybyggarnea contributioner bli f v it afdragne; bvilken omfcoatningséumma sku!

le, efter författarens auppoaition, betalas p5 13 år efler medlen» indragning, i afseende pÄ tunnorna, oc*

pS 17 år i anaeende till daler. Skulle några nybyggare villja ga in pR sådant tillhör, som författaren b'

fiaaatällt, dä vore det visieiJigen hög tid för kronan, att begagna s£ fönm n)i^& tillfälles.

J15

laggda med 1C0 daler, som i personliga af.
gifter af dem, hvilka ännu voro oskatilagda,
borde gifvas, utgjorde 600 daler k:mt„ BviU
ket blifver det samma, som till de årliga
nybyggenas planterande behöfdes. Pa 5>5:dje
året kunde kronansåledes börja få en inkomst,
som sedan, ju längre ju mer, skull© forökas.*

$- 3-

Med författarens goda minne bar Jag
frän förgätenhet velat återkalla dessa upp-
gifter, med den förhoppning, att äfven de
kunde bidraga till en närmare undersökning
af ämnet. För 8tt ännu mer upplysa förf.
mening, har jag bifogat hosföljande tabell.

Imellertid vågar jag icke gå i borgen för
dessa uppgifters användbarhet i närva.
rande tid.

Förf. supponerar, att fyra stycken ny-
byggare skola vara redobogne, att anlägga
fcyDvggen nära hvarandia på ett och sam-
ma år. Han låter dem vidkännas alla om-
kostnader vid nybyggets anläggning. Han
besinnar icke, att de derigenom satta sig i

flera hundrade dalers, eller, nu för tiden,

riksdalers skuld. På det C:te året skattläg-

ges hvart och ett hushåll med 4^ dalera

utgift. Detta är en dräglig utgift; men,
då nybyggaren på det i5:de året från an-

läggningens början skattlägges med 2 tun-

nor korn och 15 daler till, då tyckes han
hafva fått en börda, som han icke orkar

med i längden. Skola dessa tunnor aflem

i
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nas in natnra, fla blifver det gamla k&iii-
bart för en nybyggare i Lappmarken. Pa
15 Sr bör han väl haPva hunnit så långt
ined sitt åkerbruk, att han sår en, halfan-
nan, högst 2 tunnor, vare sig korn eller
råg. Afkastningen blir /pde, 5:te, högst
6:te kornet; då tyckes det vara temligen
Iiårdt for en Lappmarksbo, att af 10
tunnor årligen aflemna 2. Jag säger för
en Lappmarksbo; ty, om han bodde på en
sådan ort, der han med fördel kunde afyt-
tra sina varor, eller annars genom arbete
och haudaslöjder förtjena någonting, sä
kunde man ingenting saga derom. Men
just derigenom, att Lappmarken år, såsom
förf. rigtigt anmärkt, skild från all com-
munication med hela verlden, så gifves der
ganska sällan tillfälle till så kallade extra
förtjenster. Der öfvas aldrig köpenskap pä
hela året om, utom en enda gång. Der
fiskas och jagas för dagen; det står i Guds
hand, hvad man får till mat i morgon.
Deraf händer, att en resande knappt far
Löpa mat för penningar.

S. 4-

Man kunde väl tycka, att en nybyg-
gare borde salta fisk och smör till salu;
men jag frågar: om någonting blifver öf-
rfgt, sedan han mättat 5 å 10 personera
hushåll endast m«a mjölk och fisk, hvil-
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ken blifver hans afnärnare? Ingen al hans
grannar vill köpa det af honom. Vill han
blifva af med sina frusna sikungar och lös-
saltade smörmarker, så måste han resa 20
a 50 mil till närmaste landsbygd. Der by-
ter han sig till litet mjöl: men jag försä-
krar, att den spannemålen blifvit väl betald,
innan han kommer hem. Då marknaden
infaller, sä bär han till borgarboden ett par
pund torra gäddor, några marker smör, nå-
gon rehnhud och kanske äfven något pund
lim. Men allt detta måste han, i anseende
till de handlandes länga transport, nödvän-
digt sälja till underpris och får sä myc!<et
dyrare betala de varor, hvilka han nödvän-
digt måste hafva till husbehof. En half
tunna salt 8 Rd., en rulla tobak 24 ek., ett

£li mjöl 2 å 5 Rd., ett CtE hampa 7 Rd.
O. 6. V.

Således inträffar Lappmarksboernas
penningförtjenst blott an gång om året;

och då varar den glädjen att ega penningar
endast en vecka; ty nierhndels åtgår deras

ringa handelscassa innan slutet af markna-
den till inköp af de nödvändigaste behof-

ver. Det tyckes således vara enligt med
sakens natur, att Lappmarksboernas pålagor

hvarken böra eller kunna påökas, sa länge

liandel, näringar, uppodling och befolk-

ning sta på så svaga fötter, livad åter an-

går kronans förlags-omkostnader, så kan

man icke vänta eu sä snar återbetalning;

i
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ocli, om den skall ske, sä tyckes den |,e

Tu '".'T* ,

k ""
J
na 8ke Renottl da^verke„"

Alla bafo händer alt arbeta, och den, son,
icke vill arbeta, han skall icke heller äta
I anledning bär*f, och for att göra forsla

'

get dragl.gt f„r nybyggaren, vill jag anfo .
»a några egna nppgilter, hvilka, ehuru oe
ictee smickra med goda löftesj on, on snarvmn.ng, l.kval torde, med förutsättande afdi-fnga åtgärder, medföra i framtiden ensaker båtnad för det allmänna.

§• 5-

Dä Lappmarken ännu saknar 2:ne vid
alla byggnaders anläggningar alldeles o„m.
barhga narmg.grenar, nämligen: sågverk
och tegelbruk, så böra nödvändigt dessa fö-
regå, innan några anläggningar till nybyg.
gen påtänkas. De<sa verk, hvartill materi-
aher visserligen icke saknas inom landet
skola, med skicklighet anlaggde, innan korrt
betala sig*).

•3 Inom Lappmarken finnes mig veterligen e n -

dast p| 2 stallen försök gjorda med lagverk,"
ehuru der ingalunda naknas hvarken materialier
vattan eller skog. Nu varande inbyggare, hvi|.'

kaendaatmeddertillinräiCadebilor^JcUeutanmyc.
Aen n,öda och tidspillan, förlärd/ga br.der till
busbebof, akulle otvivelaktigt med tacksamhet

*!*.'« 51T"
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$. 6.

De medel, hvilka Kongl. Maj: t i na-
der täcktes anslå till uppodlingars befräm-
jande i lappmarken, kunna öfversändas till

Landshöfdingeämbetet i Vester- och Norr-
botten, eller ock någon annan autoritet,
hvilken Kongl. Maj: t för godt synes dessa
medel i nåder anförtro, hvarifrän de utan
länga dröjsmål kunna utgå efter hand, i mon
som de behofvas och användas»

§. 7-

Inom den socken och det län, hvarest

försök med sådana extraordinär.e krono

mottaga anläggningen af ett sågverk. Likaså

förhaller det sig med tegelbruk. Man har med

ofog klagat, att i .Lappmarken icke finnes le-

ra. Huru vill man vänta, att lergrufvor skola

yppa sig ijelfva utan efterspaningar? Jag är

säker, att, om man med jordborr gjorde försök

pä de gytt|efulla kärren, skull* man snart blifva

lik på lera. I Lulel Lappmark har man fun-

nit ren och fin lera. I Lycksele och Ar\ids-

jaur lärer den heller icke saknas. Men ganska

fi nybyggare inom Lappmarken känna konsten

att bereda och bränna tegel. Eli del förf.irdi

gar siua spi*lar af grj ten, a>eii sumliga mura

sina ugnat at obraudt icgel.
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nybyggens anläggande först skulle komma
att g ;ra«, utses och beordras af Landshöf.
dingeambetet, eller den autoritet. hyilken
ofverin.eendetöfver en sådan nybyggschol*
i nåder LJifvit anförtroddr, någon, yiilandt-
akot.se! och andra näringar, hvilka, efter hvad
Jandet der e^er oci. rprmar, framdeles vid
etl nybygge kunna komma till godo, kun-
nig man, l.vijfcen sa 1,-oUad kronofullmae-
•« ) eS er, au, emot orfvode försitt besvär,

*3 Huruvida denna benämning är passande, leu.-
nas till d e sakkunnigas omdöme. Meu de e-
genafcaper ocU skyrd,gfaeter, som tillkomma ea
sSd.n, äro följande: ,:mo Bor han ega kän,
nedom of landet och dess näringar. £:do Haq
bör ega kunskap i ahrift och räkenskapers foran-
de. 5 :tio Han b.nr insyna tjenliga ny byggstal
Jen, draga försorg om deras uppbyggande, upp.
göra areord med bugad* arbetare cch allting
•- passa, att Sndomllet med scholan säkrast vinnes
4'toQet lig &erafvenbemä]dekronofullm5gti

S) att,
i nioo som medlen f rj n överinseendet inflyta,
med noggrannhet utgifterna bestrida samt dera
»fcenskap föra , pvilfc^ meå egen och vittnena
underdrift verificerad, til! öfverinseecdet insän
des.^ Det är saunt, att anläggningens lyckliga
nrgSng beror mycket p§ hans skicklighet och
\arma for saken.

Härvid kunde åfven den frågan uppstå", om
jcke nybyggets kommande Ullträdare borde jetf
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uppå kronan9 förut af någon annanointag-
na jord, till nybyggen tjenliga lägenheter
utse och sedermera dera, uti vederbörlig
ordning, hos Landshöfdingehmbetet immis-
iion begära, som ock, i kraft af kronobe-
tjenters och nämndemäns syn, deBsa nybyg-
gens kommande egor till framtida saker-

het utbryta samt syneinstrumentet vid när-

fä välja sig en plats till nybygge, emedan en

sådan måhända aldra helst bevakar sitt eget:

bästa, och man afven har anledning att befara,

det kronofullmägtig, af likgilltigber, icke alltid

utser de tjenligaste nybyggställen. Men härpå

far anföras, att, ehuru förmonligt än detta ma sy-

nas, skall man likväl, om man rätt begrundar

saken, derutinnan finna en källa fill otaliga o-

redor. Ty lat den enajdrängen välja sigen plats i

öster och den andra i vetter på 6 ä 10 mils di-

stans derifran. huru skulle det då gå med do

dagsverken, hvilka af dem gemensamt kommeatt

utgöras p§ ett ställe 10 mil i norr, der den f.rdje

nybyggare dränqen måhända behagade ins\ na

sitt nybygge? Då skulle de 2ine förstnänm le be-*

höfca längre tid, att resa till den 3:djes i.yb g£-

ställe, än att fullborda sina dagsverken. Det a-

ligger således kronofullmägtig, att i förväg ta-

ga öfversigt af en hel landsträcka, bvarest lä-

genheter till flera nyh ,'ggen kunna gifvas, på

det de kommande nybyggarna ej ma vaia %%

Ungt utskilda fiSn hvarandca.

t
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måste Häradsrätt beltfjiigen lagfara och be.
kräfta låta; hörandes likväl dessa nybyg,
gens oanade icke omfatta 5 a 4 quadrat-
mil, såsom hittills ofta skett, till kominan-
de nybyggares förfång*), utan må gränsor-
na, för hvart och ett enskildt oybygge, icke
öfverstiga en haif mil, mknadt från det
ställe, der gårdarne anläggas**).

•) Då en nybyggare nu för tiden anlägger ett ny-
bygg*», äro naturligtvis godt fiskvatten och na
turliga ängar de villkor, hvarförutan nybygget
icke tros kunna ega bestSnd. Men, som bå-
de Bakvatten och ängar äro vidt spridda om-
kring sjöar och myror i skogarna, si måste ny»
byg-aren för detta bebof insyna vidsträckta
trader både till lands och sjöss. Låt t. e. en
nybyggare satta sig ned vid en sjö, som är 3
mil läng, då inaynar han icke allenast hela den
sjön med dithörande bäckar och ängar, utan äf-
eude spridda myrängar, som finnaspa 1 till 2 å 3
mil derifrån. Sedan Lan sSIunda kommit i be-
sittning af nybygger, sa tilKällar han sig åT-
ven rättighet öfver all den sfeog och mark, sou,
iipnes imellan dessa sjöar och myror,

*') Vare det Likväl nybyggaren obehindradt, att
begagna bSde ang ocb fi#Wltea utom sitt
gebict, .3 län^e de icke af «,%>fl . ail ,n yifyu
iulagua.

12-?

$. 8,

Vidare åligger det åfven bemälde kro.
pofullmägtig, att, såsom en redlig och på.
litlig man, lata uppbygga och bearbeta des^
sa insynta nybyggen med kronans medel.
Delta kan verkställas antingen genom dags-
verken mot betalning efter överenskom-
melse, eller ock genom accord med huga-
de entreprenenrer. Sker detta genom dags-
verken, må de så anordnas, att somlige af
dem an vändas oro vintern till timmers och spi-
rörs fallandeoch sammanforslatnde, andra om
våren och sommaren till husens upptimran-
de och ändtligen somliga om hösten på bar
mark till uppröd/ande af åker och äng*),

$• 9*

Sedan behöriga materialier blifvit an-

skadade, uppföras byggnaderna på en der-

till redan tillförne under syningen utvald

tomt. Mangården inrättas efter behof och
beqvämlighet för dess kommande besiltare.

Den kan vara tillräcklig med en våning,

innehållande ett rymligt boningsrum med
cammare och förstuga, hvaraf endast bo-

ningsrummet inredes med spis och golf

samt fenster och öfriga nödvändiga meubler,

Dernäst uppbygges äfven ladugården. Den

*) pessa dagsverken kunna for öfrigt anordnas

efter tid och omständigheter, allenast dg för»

delas jeiiuit pä de trbelssfcyldi&a.
1
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Lör till en början vara tillräcklig med enenda byggnad, bestående af fähus inunder
och hölada ofvanpa. Fähuset inredes medrum för 5 » 4 nötcreatur, 10 a 20 får samt
stallrum for en häst med en serskild af^
balkning.

§. 10.

Åkerjorden bör redan vid syniugen af
fcronofullmägtig pä nägot tjenliot ställe
vara utstakad. Der uppbrytes, genom dags.
verken eller beting, åtminstone ett f,er<L
dels tunnland åker eller sä mycket, som
genom sp.Uning af en ko och häst behörig
gen underhållas kan.

Utom naturliga ängar, hvilka till en

1 u"n
a In°m "^gg*** gränsor finnas,

och hvilkas halt redan medelst värdering
at synemannen bestämd är, bör äfven n|L
got sakalladt rldningsland ånyo upprödias
och, om görligt är, med något efter jord-
mocen passaude höfrö besås.

§. 12.

De omkostnader och dagsverken, hvil-
ta till förfärdigande af ett sådant nybyo-
ge erfordras, kunna ungefärligen beräknas
pa följande Bäu:

*5T

Syningsnrfvode för Kjono-
Länsman och 2:ne Nämndemän,
a 1 Rd. banco om dagen för
den förra och en Rd. RGS. fr de
sednare, med skjuts och dag-
tractamente inberäknadt, da
hela syn bör inom 5 dagar
vara fullbordad - • . .

Till timmer för byggna-
derna, nämligen mangärd och
ladugård, med kroppåsar samt
bjelkar under tak och golf in-
beräknade, erfordras ungefär
150 st. timmerstockar, till hvil-
kas fällande och sammanfors-
lande, på bestämd ort, behöf-
vaa ungefärligen iö dagsverken
med häst och karl, hvilkel,

räknadt efter de i landet gång
bara arbetshyror, å 1 Rd. ban-

co om dagen, gör -

Takvirke och takved *) på
båda byggnaderna jemte mate-

rialier till varmtak och golf

i ladugården fordrar - -

Transp.

*) Med takvirke menas roten, «om
lägga» ofvan kroppåsarna; men
med takved förstås små trinda

spiror, hvilka läggas öfverst på
taket, for att ciyarbälla näfret.
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18 15

28

38

18

I
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64 45
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Transp.
Enkla bräder till varm*

tak i rummen, 4 tolfter -

Dubbla bräder till golf, 4
tolfter •

Nä/ver till takens betäck-
to,ng« 4 lass. - • •

Vid uppförandet af bygg-
naden pläga merändels 4 karlar
timra en sådan byggnad på 8
dagar, hvartill således åtgå 32
dagsv. det gör, efter en Kd.
för hvart dagsverk^ - - -

Till ladugardens upptim-
rande fordras •

Inredningen af rummen,
hvartill hörer taktäckningen på
mangård och ladugård, varmtak,
golf ro» m. - - - -

Dörrar, dörrgåtor, fen-
sberpostcr, m. m» .

Materialiertill ofvannbmn-
åe persedlar, 2:ne tolfter brä-
der ----.-»._

Trenne par fenster samt
ett dörrlås - -

Tegel till spisel och bak-
ugn, hvartill fordras 1500 st.

Transp. 1 219

Bd. d.verU

64 45

*4

16

lo 10

24

»4

6

i5

32

24

24

*4

»49

t
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tegel

Transp.

Ler

ang

ko

Hg

Murning _ . . _

Rödning af l

f
tunnland å-

Rödning af ett tunnland

Gontant till inköp af en

Dito till inköp af en hast

Arfvode till kronofullmäg-

Summa

r\a. d.verk

219

*4

*49

14

16 16

20 20

20

5"

50

599
eller

*99
eller

400 200

§' 15.

Efter denna beräkning, kommer hela
nybygga att kosta kronan ungefärligen 400
Rd. Det är klart, alt ett nybygge, kom-
met till denna höjd af odling, kan föda sin

man, så vida det icke vanvårdas; ty, hvad
som nu återstår i byggnader, såsom: ut-

hus, körredskap m. m., kan beqvämligen full-

bordas af tillträdaren på några år. Vid be.

räkningen af föilagsomkostnaderna har jag

tilltagit, så att det skall räcka till. Ett

t
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sådant nybygge Lunda ma hända genom ac-
cord fullbordas för 250 Rd., sä mycket
nämligen, som kan åstadkommas genom dags-
verk och handkraft. Man kundeanmärka, att
flrfvodetillkronofullmägtig icke betalar hans
myckna besvärj men monne icke en sidan
man afven bör göra något f6r den goda
saken? Dessutom får jag nämna, att hans
besvär, om jag undantager syningen, kan
uträttas på några söndags-eftermiddegan
Han kan vid någon högtidsdag,då nybyggarne
aro samlade till kyrkan, komma öfverens
uied hugade arbetare samt anbefalla dem,
livad som år till görandes. Kan han genom
•ntreprensde upplåta arbetet till någon pålit-
lig man, så må det honom icke förmenas,
endast han ansvarar för arbetets försvarlig*
het. Och i thy fall larer något af ovan-
stående summa kunna reduceras.

§• i4-

Sedan nybygget, sålunda bearbetadt, hun-
nit sä vida, att det kan föda sin man, bör
bemalde kronofullmägtig från predikstolen,
eller ock å någon allmän sockenstämma, in-
om den församling, der nybygget anlagdt
ar, sådant till hugade sökandes efterrättelse
kungöra låta.

Vid samma tillfälle bör äfven undjr-
rättelse meddelas om de rättigheter och
skyldigheter, hvilka ett sådant nybygge åt-

**9

ccli ort,
följa, jemte anvisning å den man
dit ansökningen ställas bör.

§. 15.

Rättigheter och skyldigheter, t v ilka
tilllradarcn af nybygget tillkomma, äro-
1:0 Everldelig besittningsrätt för honom
och hans efterkommande med de villkor, somnedanfdre visas. 2:do Frihetsår, hvilkas an^
tal beror på Kongl. Maj:ts och dess befall-
lungshafvandes godtfinnande. Frihetsåren
borde har icke ega mm, så framt de icke
lande till nybyggscholans förkofran *): ooh
vägar jag tillstyrka, det 21 frihetsår måtte
sådana nybyggare förunnas, med de förbin-
delser, som dertill höra»

§. 1 6.

Till skyldigheter höra: 1:0 Bör sö-
kanden, innan han får tillträda nybygget,

Lappm.
^

*) Nämligen genom de dagsverken, hvilka till-

trädAren under denna tid bor afbörda. Jag har
icke vågat förelä* flera an 15 dagsverken, i an-
aeende till nybyggarnes knappa ométändigbe-
ter, väl vetandea, huru dyrbar hvarje das bor
vara för den, som med framgåog vill uppodla
vn. ödemark.

fl
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skriftligen förbinda sig, att till nylyrjjt-
scholan m Cöra åtminstone 15 dagsverken
om aret, sa länge frihetsåren vara. DesFa
dagsverken böra af nybyggaren afbördas,
dels med, dels utan körcreatnr. Dock böra
de icke af honom utkrnfvas under berg.
iimgstiden, e]l er aiinarSf då de som bäst be-
jiofvas af honom sjelf, utan böra de förde-
las pa det sätt, som ofvanföre nämdt år.

2:0 Bör sökanden utcryckeligen för-
binda sig, att sitt krono-nybygge efter yt-
tersta förmåga bearbeta, underhålla och
lorkofra, sa framt han icke, vid en årligen
af kronobetjeningen anställd ayn, sitt ny-
bygge förlustig varda skall *).

Dessutom åligger det äfven kronofnll-
magtig, att i vittnens och tillträdarens när-
varo låta besigtiga nybygget vid tillträdan-
det, pa det att alla anledningar till klago-
mal ä tillträdarens sida mätte förekommas
samt tillika vid en förnyad syn utrönas,

A
) Detta m5 icke så uttydas, som skulle nybyg-
$arnes fulla rätt, att disponera öfver sitt ny-
bygge» på nSgot sätt inskränkas. Det är näm-
ligen samma förhållande med hvar och en an-
nan, som i lättja och slösaktighet fornöter sina i

dagar. Han löper säkerligen fara, att åt en i-

dogare man afträda kronans jord, som han icke

jelf vill bearbeta.

>3>

Jmru vida tilltradarm Mdttrit till fiiu hv.
hg&es forkofran, eller förfalh

Y

§. 17.

Sedan alla de om,i;; n <]ini)etfil. Pom m
Hybygi^ts tillträdande jiöra, sålunda blifvit
kungjorda, ega sökande, försedda ,ned prest-betyg om ålder, stånd och ä, barhet i seder
och tankesätt, att sig hos kronnfullmagtii;
nmntl.gen eller skriftligen anmäla. Infin
na sig flera sökande, hor valet dem imel-
Jan afgoras af kronofuilmågtig, pastor loci
Och 2:ne nämndemän, pä det ingen orätt gen-
ora partiskhet ske må.

$. 18.

Vid förslagets uppretande hör afseen-
de hafvas: i;o f>å sökandens iirbaihcl och
gudsfruktan: och må ingen, som för qå-
gon uppenbar last känder ar, ett sådant
nybygge tillträda. 2:do På fattigdom; ty
den rike kan taga^ opp nybyggen" på egen
bekostnad. 5:0 Ålder. Säledes kan ingen
under 21, ej heller öfver 50 år, antagas till

besittare af ett sådant nybygge; sa vida en
éådan må hända icke behörigen förmår skö-
ta detsamma.

i
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Sedan förslaget sålunda blifvit nppraf*
tadt, bör detsamma, vit6ordadt af kronofull.
»ägtig, pastor loci och ö:ne nämndemän,
till öfverinseendet insändas, hvarifrän utfär-
das fastebref tiU sökanden. Derifrån öf-
verskickas fastebrefvet, jemte ansökningen,
till kronofullmägtig, hvilken öfverlemnar
det till den, som vederbör, men behåller sjelf

ansökningen. Öfverinseendet behåller för-
alaget, på det att hvar och en må hafva en
säker grund för sina åtgärder att 'framvisa,
i fall något krångel skulle uppkomma *).

§. 20.

Sedan jag nu i korthet sökt visa, hurtt
ett nybygge beqvämligast kan anläggas och
anordnas, sa återstår äfven att redovisa, hu-
ru ett sådant, på allmän bekostnad anlagdt,
»ybygge framdeles kan göra rätt för sig
samt båta samhållet.

Vi hafva redan 6ett, att hela nybygget
kostar kronan vid pass 400 Rd. Antagom

#
J Det ar klart, att Öfverinceendet utfärdar fäste-

bref i kraft af forslaget; men äfven de, som
upprätta forslaget, böra hafva en anledning

att följa, nämligen ansökningen, på det de ic«

kc måtte hafva gjort något pä eset bevåg.

*33

di, att försök med sädana extra ordinarie
krononybyggen först komme att göras i Pi-
teå och Luleå Lappmarker, det är: i Arje-
plogs, Jockmocksoch Geilivarei socknar, ia-
Bomdemedlerstaochmå hända minstbebodda:
och lat ett nybygge om året blifva anlagdt
1 hvardera af dessa socknar: det gör till-
sammans 3 nybyggen samt i penninge-om-
kostnader 1200 Rd. Och låt samma capi-
tal användas i 21 ar, då äro 21 nybyggen
anlaggda inom hvar och en a£ dessa for-
samlingar: de utgöra sammenlaggda 63, och
summan af omkostningarne skulle stiga till

25,200 Rd. Om vi nu tillika antaga, att
hvart och ett nybygge afkastar 15 dagsver-
ken om aret, räknadt från den tiden, då ny-
bygget blifvit occuperadt af tillträdaren,
och dessa dagsverken, i enlighet med lan-
dets gångbara arbetshyror, skattas till en
Rd. RGS. om dagen, så hafva de nybyggen,
hvilka blifvit anlaggda inom ofvannämnda
Ci är, redan renderat 9450 dagsverken, det
ar lika många Rd., hvilka förminska ofvan-
stående summa till 15,750. Då har hvart
och ett nybygge under den tiden kostat
kronan 250 Rd.

§. 81.

Låtom oss nu betrakta de 21 nybyg
gen serskildt, som äro slutna inom hvar
och en församling. De utgöra pä det föl-

1
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jande 22 fa* 5,5 dagsverken, hvilka såle-
des ,„om årets slut åter alstrat ett nytt
"ybvgge. Men, om nu tilluädaren tilläf-
ventyrs är så fattig, att han icke, utan att
»siwa sig , skuld, f rmårkopa si* en hästoch ko, hvarförutan han visst icke larer kun-»a sköra sitt nybygge: då frågas, om kro-
nan äter skall bestrida utgifterna dertill. —Man ennre sig härvid, att en ko var vär-
derad till 20 Rd. och en medelmåttig arbets-
hast t, I 50 Rd. - Det är *annt, att 7oRiksdaler eller 3 gånger desa värde ,cke be-'
tyde r samycketförenstat;men,då det icke är
ändamålet med nybyg^scholans anlägening,
att staten skall i everldeliga tider vjdkännaa
omkostnader, som schojan icke så snart kan
återbetala, utan hela anläggningen går der-
pa ut, att, sedan kronqn med egna, medel
satt verket i gång, skall det sedermera kunna
bj*l]>a sig sfelft; s§ Llifver det növändigt,
attgaeo medelväg, hvilken, ehuru iforsta på-
seendet oroande för nybyggaren, likval ic-
ke bor afskräcka honom frän att söka och
begagna nybygget. Man erinre sig, att den
forna tillträdaren nu innehaft sitt nybyg-
ge

, 2; år. Under den tiden har han ut-
gjort 515 dagsverken. Af dem har han
gjort endast 15 om åiet, hvilka, om de vär-
deras till 15 Rd., va l kanske öfverstiga den
skatt, som han framdeles kommer alt er.
lägga till kronan; men han bör dervid kom-m ihog, att han fatt träda, som man sjj*

135

gar, till dukadt bord; och vidare, att des-
sa dagsverken icke blilvit fråntagna, dä da
varit som mest behofliga för honom sielf:
och nr sedan 21 års tid gått förbi, är han
färdig, att mförhfvas med det öfriga ge-
mensamma samhället, för att aldrig mer betun-
gas med några dagsverken; han är ock li-
ka saker om besittningsrätten af sitt nybyg-
ge, som hvar och en annan bland hans ge-
likar, hvilken icke njutit något undeistöd
af kronan: då tyckes det icke vara för myc-
ket begärdt, om han, vid sitt afträde från
nybyggscholan, åt den sednaste tillträdaren
aflåter en häst och ko, hvilka creatur han
fått begagna i 21 år.

Det är sannt, att detta året tyckes blif-
va svårast för honom i anseende till hä-
sten, hvilken han förmodligen är tvungen att
köpa, men hvar får han bättre, eller ens
dylika villkor? Eller hvilken annan lånar hon-
om 315 Rd., för att afbetalas utan renta på
21 år? Och hvilken gifver honom häst och
ko, att begagnas gratis pa lika läng tid?
Och, då denna tid är förbi, rar han om
fiitt nybygge i everldeliga tider, så framt
han icke genom lättja och uppenbara brot^
förverkar besittningsrätten.

§. 22.

Sedan vi således försäkrat oss Frän den
farhågan, att blifva utan sökande vid ny-
byggets tillsättande, så skola vi gä vidare
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i betraktandet af »yl,ygg8CIioIaiu förkofiau— Arbetsmethoden. vid nybyggenaa an
JaeRoing, torde kunna bestämma? pä fölllande satt. r

»ybygget Om hösten och vintern samlas mate.
x.alier.Andraaretom våren upptimrasbygona,
dern a; 0llJ tomm inreda , romnie

*?*
hösten upprödjaa åker och äng. Tredje areton, våren tillträdes nybygget. Nu bekom-
n-er tilltradaren genast en ko. Sjelf får

f.

an
.o k"? •
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äk
L
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'
-
HaD kan äfveo *k *f-h ftg hofro och beså m„ Sng *). 0m som-»aren och hösten kan han redan deltagai viss*

dagsverken. Såsom nybyggaren j&e £gagnar hästen om sommaren, sä torde detvara t.d.gt nog, att till,räd,ren emottagej
8in hast om hösten. 6

^U ^ h
f
Tmed " "^gget 'åTdigt. — t.meliertid sker .nsyningen till det andra ny-bygget om ,ommaren pä samma år, som

.»? ,u.%
Up

*,byS° es
'
hvi]^t ^er kommer

att t.lltradas om våren på tredje året ef,
ter msyn.ngen. Sålunda fortfares med ay-

«) T. e. thimoui (pbleum praten.e et alpinum)-
tuJtSuln Caira weapito.a), son, merände!. infin'
ner .ig .jelftSddj hvi,vSPrliu£ (Uifolium ,epeoöoch kan.he äfven rSåvåppling (trifolin» pra .
Un.e), ehuru den icke irif. .| v äl inom L.pp
n.a,k,n. De... höfrön hunna nnUs om {,£
•ten. ajler ock försk fifvas från nä.-me.te Uudt
bygd.
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»ande, byggande och tillträdande ända till
•lutet af det 22 året, från anläggningens
»orsta början, eller egentligen det 21 frän
<len^t,d, da det första nybygget var fär-

På det 22 året indragas kronans medel.Va bestar den enskilda nybyggscholan af
21 arbetande ledamöter. De utgöra 315
dagsverken om året. Om de rätt använ-
das, bor ett nytt nybygge derigenom vara
tullboroadt, hvilket följande vår kan till-
trädas pä samma villkor och med samma
förmoner, som redan ar nämdt. —

Den äldsta nybyggaren, som nu inne-
haft sitt nybygge i fulla 21 år, träder, pä
det 23 året, utur det arbetande samfundet
tillika med sitt nybygge, men aflemnar,
meddetsamma, en ko om våren och en häst*)
om hösten till den nya efterträdaren af det
nyss anlaggda nybygget, hvilken träder i den
bortgäendes ställe. Således utgöres det ar-
betande samfundet alltid af 21 ledamöter,
af hvilka, då de gamla gå bort, de nya
träda i stället. På det 24 året börjar den
äldsta nybyggaren a Ilägga skatt, hvarmed
han och hans efterkommande fortfara, i en-

•) Dessa creatur, ehuru icke de .amma, böra va-
ra af samma godhet med dem, han behointui

af kronan. De böra icke afiemnas förr, 3n de.

ra. värde blifvit godkändt af fcronobotjenter ellei

kronofulloi.gtig, M
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Jighet med livad Svensk lag och tillstötan-
de omst mdi^heter påfordra. För att göra,
alltsammans åskådligt, har jag bifogat hos-
följande tabell

T

$ 23.

Jfrän den tid, då kronan9 medel frafi
nybyggscholan återtaga», tordeäfven så kallad
fcronoiullmägtig umbäras. Vill han af egen,
god villja fortfara med sitt kall mot åtnju-
tande af halfva lön, så blir 6cholan honom
så mycket mera förbunden. I annat fall
böra de äldsta tilJträdarne redan vara så be-
Lanta med sakens syftning och gång, att
pågon af dem kan, mot frihet från dags-
Verken, af de öfriga arbetande ledamöterna:
väljas till Ålderman, h vilken således företräder
lironofullmägtigs ställe*). En sådan eger att,

1 samråd med de öfriga ledamöterna, utse
tjenliga nybyggställen, bestämma arbetsti-
derna och så laga, att somliga dagsverken
användas till omedelbara penningförtjen-
ster, hvarigenom scholan blir iståndsalt, att
bestrida de oundgängJigaste utgifter vi4

*) Uloui en sSdan ålderman, aro de, §om göra
dagsverken, alltid 2o > hvil^aSgtadkouima3oodags-
verkenoui året. Dagsverken, som skola förvand-
las till peuningrortienst, Uonna utgöras antin^

geuvidia^n eller bos n^on privatman.
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nybygget s anlfiggning. Skulle så hända,
att en sådan ålderman samt de öfriga le-

damöterna, vid nybyggstnllets val, mer ha-

de afseende pä scholans närvarande bekväm-
lighet, än den kommande tillträdarens för-

mon, sä bör ett sådant af dem valdt nybygg-
btälle icke insynas, förrän det af synemän-
nen blifvit godkåndt.

Vid nybyggets tillsättande kan förfa-

ras på samma satt
?

6OQ.1 förut.

§• 24,

Af det, som redan ar anfördt, torde in-

Jiemtas, huiuledes de medel, hvilka i nåder

komme att anslås till uppodlingars befiam-

jande i Lappmarken, kunde, med förutsät-

tande af ofvan anförda kraftfulla åtgärder,

efter 21 å*8 förlopp, räknadt från anlägg-

ningens början, åter indragas, eller, om så

behagades, flyttas på något annat ställe

till andra nybyggens anläggning. Skulle

åter capitalet redan i början fördubblas, sq

vore dubbelt förmonligare följder deraf att

påräkna. Men, som ingenting, grundadt på

blotta uppgifter, kan tagas for afgjordt, sä

önskade jag i all välmening föreslå, det för-

sök till en början mätte göras i en enda

Lappmark, på det man derigenom måtte

blifva försäkrad, huru vida ett nybygge kau

förfärdigas för ofvan anförda summa, och

derjeuue utrönas, huru vida någon nybyg-
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gare mot ofuanstående villkor vore hugad
alt tillträda elt sådant nyhygge. Skulle
försöket icke lyckas så kunde nybygget pä
uägot föimonli: t 6311 förytlras, och då
vore ingenting förloradt.

(- 25.

Antagom, att n/h* g^seholan arbetat i

50 år efter medlens indragning: dä harMion
alstrat 50 nybyggen, livilka, sammanlaggda
med de förr anlaggda, göra 50 nybyggen på
50 år. Och lätom oss deroied jemnföra de
fcrononybyggen, hvilka blifvit anlaggda i

Piteå Lappmark och Arieplogs socken pä
en tia af 80 år; da befinnes nybyggarnas
antal för det närvarande knappt utgöra 50
stycken rökar *). Oui nian undantager fjel-

larna, så innefattar heU socken öfver 90
quadratmil. Klimatet är, åtminstone om
hösten, mildare, än uti de längre norrut
belägna socknar.

Landet är genomskuret af stora sjöar

och elfvar, hvilkas romantiska stränder er*

bjuda de förmonligaste ställen till uppod-
lingar. Tillagg, att de försök, som biifvit

*) Min far, en Qo ars gammal man (Bergsfogde

vid Näsa silfververk), berattar, att endast nå-

gra nybyggare funnns i Arjeplog vid hans barn-

dorastid. Herr Fryxel nämner afven pä ett

•tille, i ofvannämude afbandling, att ing» ny-

byggare fuflflu» i Arjeplog pä 1750 talet»
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gjorda med allmänna oh'de«arter och j«.rd-

fiugter, alltid, så otta deras odling blifvit

rätt handhafd, gifvit nöjaktig afkastnrng, sä
vida icke hela Norrland blifvit hemsökt af
oår. Vid öfvervägandet af allt delta, ma
man i sanning undra, att icke flere än 30
ny°yggen blifvit anlaggda på en tid af 80
är.

§. 26.

Skola uppodlingar icke gå med snabba*

re steg hädanefter, än de hittills gjort, och

man tillika betänker, att Lapparne, dels

genom närvarande nybyggares stämpliu-

gar *), dels ock genom mänga andra tilletö-

*) Huru deita tillgår, är redan namdt till en del.

Da nybyggaren tillvällat sig bela den land-

sträckan, som befiwnes mellan hans pridda ho-

myror, ofta till 3 å 4 quadratmil, sS händer, atf3

då Lappen med sin rebnbjord \ill flytta p8 det-

ta nybygarens förmenta omr de, for att beto

sina rebnar pa en tallbed, hvilken för öfrigt ic-

ke kan begagnas af nybyggaren, s§ måste han

för en manad» tid och deiöfver erlägga till ny-

byggaren en Iefvande, merändels fullvext rebn.

Det bänder äfven, att nybyggaren, for att allde-

les aOägsna Lapparna fiån sitt gebiet, antänder

stora skogar. Det är således nödvändigt, att

Lapparne eiuåeingow utträngas och utdö ineti

$

Ii

3
1

-

1

S



k

142

tände olyckor, allt mer förminskas och lri-

ta till sin undergång, så tyckes nian hafva
skäl att befara, det de skattdragandes antal
förminskas, men kronan så mycket uier be-
tungas med underhållande af ämbetsmän i

ett land, hvilket redan i nära 500 år blif-

vit hylladt af Svea Konungars kärleksrikä
och landsfaderliga omvårdnad.

Det tyckes således icke vara alldeles ri-

tan interesse, att tänka pä medel till dessa
ödemarkers uppodling och befolkning.

Och, da jag härhos till fäderneslandets
vänner vågat meddela de upplysningar, hvil-

ka jag under ett mångårigt vistande allt

frän barndomen och sedermera under som-
mar- och vinterresor haft tillfälle inhem
ta; samt äfven, i lika upprigtig välmening,
vågat uppgifva detta förslag, hvilket jag ef-

ter mitt begrepp tyckt mig nnna i någon
won öfverensstämma med Lappmarkens när-
varande skickj så har det 6kett utan allt an-
språk på bifall eller belöning, endast med
den angenäma förhoppning, att de brist-

fälligheter, som ännu vidlåda dessa rader,

måtte hevärdigas med ett mildt bedöman-

tiden. Till slut skola endast fjellaroe, dit in.

gen annan kan komma, blifva en fristad fur

dem.
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åe, sä väl i anseende till sakens goda syf-
temål, som författarens ringa förmåga. Må
derföre dessa fragmenter af den sakkunni-
ge ordnas och fullkomnas. Må f rftlade
meningar uteshiteB och visare, andamälsen-
ligare införas; och det skall i alla hänse-
enden vara min största tillfredsställelse, om
jag, äfven på långt håll, gifvit anledning
till högt upplysta Undersökningar uti en för
fäderneslandet nyttig sak.

Anmärkning. Utom de förmon^r, hvil-
ka genom kronans välgörande åtgärder till

uppodlingars omedelbara befrämjande, kun-
de tillflyta Lappmarken, skulle äfven de
tnedel, hvilka dervid komme att användas,
blifva en lindring uti många nu varande
nybyggares fattigdom, emedan de derige-

11om kunde förtjena något med arbete. En
större omtanka skulle genom goda efterdö.

men väcka9 hos andra nybyggare, till alt

bättre begagna den jord, som hittills hetes

vara otacksam. Eri efterverld skulle prisa

den regerings visa åtgärder, som förvandlat

ödemarker till bebodda städer och tillika

i sjelfva anläggningen nedlaggt en borgen

för fortfarande uppodlingar, så länge nå-

got odlingsbart ställe ännu vore öfrigt*

. i

*»

•

1

i



i:

i

t

t

i

i



VÉiTW!»n. u < :v

»4 <>oöqjc»ao^wvoc>oo«oAX»osaoJJftWAXÖOu,

friset: 1 Ud. Jff:r«,

(«S rH I LmfljeiUn, ton i Storithota.)

I

.

i

i

i

I

'.

I



•

If

1-4

"

>

i

ti

mm




